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Het graafschap Vlaanderen in de Middeleeuwen
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Gent ten tijde van de late Middeleeuwen
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De overblijfselen van de Burcht van Herzele anno 2010
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De burcht van Herzele zoals ze er in 1322 vermoedlijk 
uitzag
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H istorische situering

Dit verhaal situeert zich in de late middeleeuwen van het 

jaar 1322 en is gebaseerd op een aantal historische 

feiten en figuren.

Zo zijn de Heer Walter van Herzele en zijn gezin werkelijk 

bestaande personages geweest. Ook Heer Roland heeft, 

weliswaar onder een andere naam, echt bestaan. 

Van het kasteel zelf kan je in Herzele alleen nog de 

ruïnes bezoeken en de beschrijving van het kasteel is 

gebaseerd op enkele oude tekeningen en gedeeltelijk op 

vermoedens. 

Naast de burchtruïnes, op de plaats van de vermelde 
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houten kerk, staat nu een gotisch kerkgebouw.

Het vermelde klooster, het schepenhuis, de schandpaal 

en de gehuchten Roelegem en Schelvergem zijn 

bestaande gegevens waarvan er in Herzele nog altijd 

sporen van terug te vinden zijn. Van het grote woud en 

het moeras is doorheen de loop der tijden niets meer 

overgebleven.

In Gent bestond er in die tijd een domein van de familie 

Van Herzele, omdat de Heer Van Herzele in die tijd heel 

veel in Gent vertoefde om zijn functie van raadsheer bij 

de Graaf van Vlaanderen te vervullen. Van het domein is 

helaas geen spoor meer overgebleven. 

Willem van Vaernewijk heeft eveneens echt geleefd. Hij 

was een van de “hoofdmannen” van Jacob Van 

Artevelde.

De vermelde dorpen en plekken in Gent hebben echt 

bestaan en velen ervan bestaan nog. 

Alle andere figuren en gebeurtenissen zijn onbestaand 

en verzonnen.
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H  oofdstuk 1. Het gevecht 

Frank Ruddilla, heer en pachtmeester, stond breed 

glimlachend in het deurgat van zijn hofstede op de 

Roelegem. Frank vulde bijna geheel de deuropening en 

het deurgat was nu niet bepaald een bescheiden 

opening. Zijn omvang was een van de elementen die 

hem tot belangrijkste man van het gehucht maakte. Maar 

ook zijn stem die ver over de velden hoorbaar was en zijn 

doordringende bruine ogen die je soms letterlijk konden 

doen verschrompelen van angst. 

Heer Frank was meester over de hofstede en de vele 
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landerijen met daarenboven de enige molen die Herzele 

rijk was. Dat had er enkele jaren geleden voor gezorgd 

dat hij aangeduid was als lid van de plaatselijke 

vierschaar. Een belangrijke, maar niet altijd zeer 

aangename verantwoordelijkheid. Hier in het landelijke 

gebied aan de overgang tussen het graafschap 

Vlaanderen en Rijks Vlaanderen was nog niets te merken 

van de verstedelijking die overal om zich heen greep. De 

vierschaar en de Kasteelheer zwaaiden hier nog volop de 

rechterlijk plak. Aelst lag nochtans maar een halve 

dagreis naar het noorden en Geraardsbergen lag even 

ver naar het zuiden. Echte steden, zoals Gent en 

Oudenaarde of Dendermonde, kan je ze nog niet 

noemen, maar toch, het zou niet lang meer duren of er 

stond ook een belfort en een kathedraal.

Frank Ruddilla stond in de verre omtrek rond de 

Heerlijkheid Herzele bekend als een eerlijk en 

rechtschapen man. De oorzaak van zijn stralend gemoed 

deze ochtend was de glimlach van zijn vijftienjarige 

dochter die net met een emmer water terug kwam 

aangewandeld. Nele was een beeldschoon meisje met 

lange blonde lokken, sierlijke bewegingen en steeds een 
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stralende glimlach op het blozende gelaat. Frank was 

trots op zijn dochter. Maar ook zijn drie zonen hadden 

een bijzondere plaats in zijn vaderlijke hart. Nu zijn 

lieflijke Nele de huwbare leeftijd naderde en haar 

bevalligheid elk jongenshart sneller deed kloppen, sloop 

toch regelmatig enige ongerustheid in zijn gemoed. Zijn 

vrouwtje Anna overleed drie jaar geleden aan een 

longziekte en sedertdien was Nele de vrouw des huizes. 

Hij zou haar niet graag zien vertrekken. Voor zijn zoons 

was hij minder bezorgd. Hij wist dat die nog een aantal 

jaren op de hofstede zouden meewerken. Pieter, de 

oudste, was zich al volop aan het inwerken als molenaar. 

De twee andere, Jan en Adriaan waren nog te jong om 

op eigen benen te staan. Neen, over hen maakte maakte 

de pachtmeester zich geen zorgen. Zijn dochter, dat was 

een ander paar mouwen. Vooral nu hij de laatste weken 

merkte dat die duivelse Hugo steeds vaker in de buurt 

van de hofstede opdook. Hij had Nele en het hulpje van 

de kasteelsmid al eens in elkaars gezelschap betrapt en 

dat had zijn gemoedsrust niet bevorderd. Niet dat de 

beide jongelingen in het hooi lagen te rollebollen, hoor. 

Oh, neen, zo ver zou het niet komen. Nooit. Frank zag 
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veel meer brood in een relatie met heer Jan. De zoon 

van Heer Walter van Herzele had reeds meerdere keren 

zijn interesse voor Nele laten blijken. Voor de pachter zou 

dat nog eens een goede zaak zijn. Zijn dochter zou in de 

adelstand verheven kunnen worden en de bruidsschat 

die hij zou kunnen eisen deed bij hem de wildste dromen 

opborrelen. Hij zou zijn concurrent Raes van 

Skalvergem, Heer van een Frankisch gehucht aan de 

andere kant van de Spetenbeek hiermee ferm de loef 

afsteken. 

Terwijl Frank Ruddilla dit alles stond te overpeinzen, 

naderde zijn bevallige dochter. . 

“Goeie morgen vadertje,” sprak ze hem zacht in het oor 

en ze kuste hem op de baard. Zijn glimlach werd nog 

breder en hij bromde tevreden een korte groet. Hij keek 

haar niet na en ze verdween in de duisternis van het 

woonhuis. Enkele ogenblikken later liep Nele lichtvoetig 

door de achtertuin. Ze kende haar vaders gewoonten en 

wist dat hij nu de stallen zou gaan inspecteren. Daarom 

was ze er gerust in dat hij haar het eerste uur niet zou 

missen. Zij stapte stevig door tot het beekje, over het 
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brugje tot bij het kleine bosje, niet ver van het 

moeraswoud. 

Hugo zat reeds op haar te wachten. 

De ietwat bleke, maar breedgeschouderde jongeman 

was vol verwachting over dit eerste echte afspraakje. Hij 

had met Nele reeds enkele keren vluchtig een gesprek 

gehad, maar dit was de eerste keer dat ze echt alleen 

samen zouden zijn. 

Toen hij plots snelle lichte stappen hoorde was zijn hart 

meteen sneller gaan slaan. Hij was sprakeloos toen ze 

voor hem stond. Zij glimlachte en hij .... hij stond daar 

slungel te zijn. Wat moest hij doen? Wat moest hij 

zeggen? 

Nele was met haar blonde lokken, blinkende ogen en 

innemende glimlach het meisje van zijn dromen. Hij wilde 

haar op dit eindeloze ogenblik vragen om zijn 

levensgezel te worden, maar zijn stem bleef in zijn keel 

steken. Hij was licht in het hoofd, maar kon geen vin 

verroeren. Net of zijn liefde voor haar zijn spieren 

verlamden. Ze begreep zijn stilzwijgen verkeerd.

“Ben je niet blij dat ik er ben?” hoorde hij haar zacht 

zeggen. Als in een waas zag hij Nele langzaam dichterbij 
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komen. Ze nam zijn handen in de hare. Haar slanke 

handen voelden zacht en breekbaar aan in zijn brede 

klauwen. Ze was nu heel dichtbij. Zijn roes zwol aan. Zijn 

hersenen draaiden als een kolk in zijn schedel. 

“Vraag het haar dan, idioot!” riep hij inwendig tegen 

zichzelf.

Een stem verscheurde plots het zalig moment. 

“Zozo, de smid op vrijersvoeten.”

Een tiental meter verderop, aan de rand van het bos zat 

een ridder grinnikend in het zadel. Hij was vergezeld van 

drie wapenknechten. Hugo en Nele staarden verschrikt 

naar de vier bewapende ruiters. Hugo herkende meteen 

het wapenschild van Herzele en het bleke ronde gezicht 

van Jan, tweede zoon van Heer Walter. Jan stond 

bekend om zijn onbehouwen gedrag. Zijn reputatie van 

ruziemaker en vechtersbaas was tot ver voorbij Aelst 

bekend. Ook wist Hugo dat deze niet te onderschatten 

jongeman zijn oog had laten vallen op zijn geliefde Nele. 

De angst omklemde plots zijn hart. Nu hij Nele met hem 

betrapt had, vreesde Hugo voor het welzijn van zijn 

geliefde. Jan kennende zou hij zich zonder schamen het 

recht toeëigenen om Nele te straffen. Maar eerst zouden 
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ze hem onder handen nemen.

Hugo had het al meerdere malen meegemaakt dat een 

staljongen tot bloedens toe bewerkt werd met de zweep. 

Ditmaal waren Jan en zijn kompanen niet met een 

zweep, maar met jachtwapens uitgerust. Als ze die 

zouden gebruiken, zag het er voor Hugo niet rooskleurig 

uit.

“Ik heb enkel mijn dolk en mijn spierkracht,” dacht Hugo, 

“niet voldoende dus tegen vier gewapende ruiters.” 

Jan knikte uitdrukkelijk naar zijn drie makkers. 

Langzaam verspreidden de drie paarden zich. 

“Ze willen ons insluiten,” schoot het door Hugo's hoofd. 

Even aarzelde hij en keek Nele besluiteloos aan. Ze leek 

nog breekbaarder dan anders, nu haar ogen vol angst 

Jan aanstaarden. 

Hugo nam een besluit. Hij greep Nele bij de hand. 

“Snel Nele, het bos in !” riep hij haar toe. 

“Wat? Naar het moeras?” 

Hij antwoordde niet maar trok haar bij de arm het 

struikgewas in. Tegen de snelle paarden waren de beide 

jongeren echter niet opgewassen en even later was er 

geen ontkomen meer aan. Ingesloten stonden ze dicht 
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bijeen, de armen om elkaar geslagen. Ondanks de 

penibele situatie voelde Hugo zijn meisje voor het eerst 

zo dicht tegen zich aan. Dit moment zou hij willen 

vasthouden, laten voortduren. 

Een angstige gil van Nele bracht Hugo echter meteen 

weer bij bewustzijn. Een van de wapenknechten was uit 

het zadel gesprongen tot vlakbij het verliefde tweetal. De 

andere twee volgden meteen zijn voorbeeld en kwamen 

langzaam dichterbij. Jan bleef rustig in het zadel en sloeg 

het tafereel hooghartig gade. Hugo besloot plots dat het 

spelletje lang genoeg geduurd had en haalde onverwacht 

uit naar de dichtstbijzijnde kerel. Die had de uitval niet 

verwacht. Voor hij kon reageren tuimelde hij achterover. 

Met een schreeuw greep hij naar zijn aangezicht. De 

dreun die Hugo hem verkocht had bleek van goede 

kwaliteit geweest te zijn, want onmiddellijk stond het 

bloed in de onfortuinlijke man zijn handen en kreunde hij 

van de pijn. 

“Mijn neus is gebroken!” riep hij met een nogal nasaal 

klinkende stem. 

Even stonden zijn maten verrast te kijken. Een ogenblik 

later stortten ze zich woedend en wraakzuchtig op Hugo, 
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die de kans niet kreeg zijn dolk te grijpen. 

Een tel later was Jan ook uit het zadel en greep hij Nele 

bij de schouders. 

Hugo werd hardhandig aangepakt. Om beurten sloegen 

de beide mannen Hugo in het gezicht, schopten ze hem 

in de ribben, stompten ze hem in de maag. Hij werd 

zowat overal geraakt waar ze hem konden raken. Hugo 

zag alles in een waas van pijn gebeuren. Hij was niet 

meer in staat de slagen af te weren en voelde hoe de 

vuisten zijn lippen en wenkbrauwen kapot sloegen. De 

zware laarzen leken zijn ribben bij elke schop te breken. 

Als in een droom zag hij hoe Nele zich plots losrukte uit 

de handen van Jan. 

“Vlucht!” riep hij nog eenmaal. Dan werd alles zwart. 
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H  oofdstuk 2 Het moeras 

Jan had niet verwacht dat de slanke Nele zich plots zou 

losrukken en in de richting van het dichte struikgewas 

zou wegvluchten. 

In gedachte zette hij enkele mogelijkheden op een rijtje :

“Zij wist ook dat iets verder het langgerekte moeras haar 

de weg zou versperren. 

Hij zou zich dus niet moeten haasten om haar te grijpen. 

Als ze terug naar de hofstede van haar vader zou lopen 

dan kon hij haar eenvoudigweg bij heer Ruddilla laten 

weghalen. Hij wist dat de eerzuchtige schepen niets 
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liever wenste dan zijn dochter aan de zoon van zijn 

leenheer te schenken. Koos Nele de andere kant langs 

het moeras, dan kwam hij haar op zijn terugweg naar het 

Kasteel tegen. Nu ze op jacht waren, kon dit nog een 

leuk extraatje worden. Jacht op jonkvrouw Nele.” Hij kon 

even de prettige gedachte niet onderdrukken en een 

schor gegrinnik ontsnapte hem bij het vooruitzicht. 

Het gevecht achter zijn rug was stilgevallen. Behalve 

Dieter, die voortaan Dieter met de gebroken neus zou 

heten, hadden de andere twee spitsbroeders het er goed 

van afgebracht. 

Ze stonden nog licht gebogen over hun slachtoffer. 

Toen riep Jan, ietwat overbodig, 

"Genoeg! Hij heeft genoeg gehad" 

Hij boog zich over wat restte van Hugo. Zijn gezicht en 

hals zaten onder een massa bloed en zijn lichaam lag 

onder een vreemde hoek. Het leek of zijn rug gebroken 

was. 

Jan trok zijn neus met minachting op. 

“Het knechtje van de smid durft de zoon van Heer Walter 

aan te vallen! Zie nu wat ervan komt!" 

Hij keerde zich lachend naar de rest van het gezelschap. 
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“Tegen vanavond krijgt hij bezoek van de wilde honden 

die hier overal rondzwerven en van ons smidje blijft niks 

meer over. Smid Korneel zal een ander knechtje moeten 

zoeken!” Zijn lach klonk kakelend door het bos. 

Nele was reeds diep het moeras doorgedrongen toen ze 

in de verte de opvallende lach van Jan hoorde. Ze 

draaide even het hoofd want de angst dat de drie 

bandieten haar achterna zouden komen, raasde nog 

steeds door haar aderen. Bij elke schreeuw die ze uit 

Hugo's keel hoorde weerklinken schoten de tranen haar 

in de ogen. Hijgend en struikelend haastte ze zich weg 

van de onheilsplek. Weg moest ze, weg hiervandaan. Ze 

was door angst niet meer in staat om helder te denken. 

Bomen en struiken schoten langs haar heen in een grijze 

wazige mist, als waren het demonen en duivels die om 

haar heen grepen. 

Het moeras werd almaar donkerder, de zon slaagde er 

nog nauwelijks in om door het bladerdek heen te boren. 

De grond werd drassiger. Neles kleine blote voeten 

zonken steeds dieper in de grond. Plots zag ze een plek 

zonlicht niet veel verder in het woud. Daar zou ze even 

de tijd nemen om op adem te komen en te kalmeren. 
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Maar de verhoopte open ruimte was verraderlijk. 

Pas had ze de rand van de plek bereikt of de grond 

onder haar voeten verdween. Het volgende ogenblik zat 

ze tot aan haar middel in het zwarte stinkende slijk. Het 

koude water deed haar meteen naar adem happen en 

een gil weerklonk over het veen. 

Even had ze haar zenuwen niet meer onder controle. Het 

was maar een vijver. Maar haar eerste pogingen om los 

te komen uit de zompige bodem leerden haar dat het niet 

van een leien dakje zou lopen. De modder rond haar 

benen zoog haar langzaam naar beneden en elke 

beweging deed haar dieper wegzakken. 

Maar het geluk leek met haar want op een armlengte 

afstand hing een tak over het ven. Met wat moeite kon ze 

de tak grijpen en hoopvol begon Nele zich uit het slijk te 

trekken. Het water wilde zijn prooi echter niet dadelijk 

lossen en Nele voelde hoe de zuigkracht van de smurrie 

aanzwol. 

"Doorzetten!" dacht Nele bijna luidop. 

Plots greep het noodlot in. De tak brak met een luide 

droge krak. Nele sloeg voorover en in paniek graaiden 

haar armen wild in het water. Nu zonk ze meteen een 
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stuk dieper. De paniek nam van haar bezit. 

"Help!" riep ze zo luid als ze kon. "Help!" 

De tranen sprongen haar in de ogen. 

"Dit is mijn einde!" dreunde het door haar hoofd, 

"Vadertje, help me!" 

Maar ze wist dat, hoe hard ze ook riep, in het moeras 

tussen Schelvergem en Roelegem niemand haar zou 

horen. 

"Hé schoonheid, neem deze stok vast!" 

Nele slaakte een gil. Als een geest was plots een 

donkere figuur uit het struikgewas verschenen. 

Verbijsterd staarde ze de man met grote kap en zwarte 

mantel aan. 

"Ga je nu meewerken of verdrink je liever in deze 

viezigheid?"

De man had een krachtige welluidende stem en stak met 

veelbetekenende knik een gladde stok in haar richting. 

Na enige aarzeling greep ze het verrassende hout stevig 

met beide handen en voelde ze zich langzaam loskomen 

van het smachtende slijk. Uitgeput liet ze zich na enkele 

ogenblikken zakken op de oever. Ze voelde zich vuil en 

smerig. Haar eens zo mooie blonde lokken plakten nu als 
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vieze slakken tegen haar gezicht. Het eens zo zwierige 

linnen rokje was een nat glibberig vel geworden dat om 

haar benen kleefde. 

Plots besefte ze de aanwezigheid van de rare donkere 

figuur, die haar uit de netelige situatie bevrijd had. Hij 

stond op een paar el afstand van haar vandaan, tegen 

een omvangrijke wilg. Hij leunde licht gebogen op zijn 

stok, het reddende stuk hout dat blijkbaar tot zijn 

bezittingen behoorde. Nu ze hem beter kon bekijken leek 

het haar een vreemd manspersoon. Hij was een 

mengeling van een armoedzaaier, een struikrover en een 

edelman. Hij droeg een gerafelde en gescheurde cape 

maar de dikke stof was duidelijk van goede kwaliteit. Zijn 

leren hoed met grote rand verborg het grootste deel van 

zijn gezicht, maar het meest opmerkelijke waren de grote 

zwarte laarzen. Een kledingstuk dat alleen mannen van 

adel of rijke kooplieden uit de stad zich konden 

permitteren. 

Op een manier deed hij haar denken aan Jakobus de 

graanhandelaar uit Aelst, die elke zomer de hofstede van 

haar vader bezocht om een lading graan en bloem op te 

halen. 
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Jakobus was in tegenstelling tot deze vreemde man een 

kleurig, goedlachse grappenmaker wiens mond geen 

moment stil stond. Jakobus bracht telkens weer leven op 

de boerderij. Haar redder daarentegen leek omgeven van 

duistere krachten met zijn donkere kledij en zwarte 

baard. 

Met diepliggende zwarte ogen keek hij haar fronsend aan 

"Wat heeft een jong meisje hier te zoeken?" vroeg hij aan 

niemand in het bijzonder. "Waar kom je vandaan?" 

Hij richtte zich langzaam op en deed een stap in haar 

richting. Angstig kroop Nele achteruit tegen een struik. 

"Ik ben gevlucht voor Heer Jan van Herzele. Hij heeft ons 

met drie van zijn wapenknechten betrapt. Ik ben hierheen 

gevlucht. Hugo kon niet meer ontkomen. ... Mijn hemel, 

Hugo!" 

De woorden kwamen er als een waterval uit. Toen 

realiseerde ze zich dat ze Hugo in de steek had gelaten. 

"Hugo," prevelde ze nu zacht en verdrietig. 

"Wie is Hugo?" vroeg de vreemdeling. 

"Hugo is mijn vriend, de hulp van de kasteelsmid." 

antwoordde ze met een klein stemmetje, "Hij ligt ginder 

ergens dood aan de rand van het bos. Jan heeft hem 
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doodgeslagen!” Snikkend vielen de tranen in haar 

schoot.

"De kasteelsmid? Hm...dood...!" 

Terwijl hij deze woorden nadenkend uitsprak, krabde hij 

zich nadenkend in de baard. 

"Laten we gaan kijken" besloot hij plots en greep Nele bij 

de arm. 

Verschrikt maar gewillig liet ze zich meesleuren door het 

struikgewas. Vreemd genoeg boezemde deze man haar 

geen angst in. Hoewel ze teruggebracht werd naar de 

plek van onheil voelde ze zich veilig in de buurt van deze 

vreemdeling. Hij had een sterke greep. Dat voelde ze 

rond haar dunne arm. Zijn stap was krachtig en 

vastberaden en Nele moest echt hollen om hem bij te 

houden en niet te struikelen. Het bos week voor hem 

gedwee uiteen en in geen tijd stonden ze aan het dode 

lichaam van Hugo. Met tranen in de ogen knielde ze 

naast haar geliefde. Het dode lichaam kreunde zacht en 

was plots geen dood lichaam meer. 

“Hugo!" riep Nele verheugd uit en ze boog zich over hem. 

Toen ze zijn arm echter aanraakte, kreunde hij nog 

heviger. “Niet doodgaan, Hugo, alsjeblieft niet doodgaan" 
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De zwarte baardman had het tafereeltje even 

gadegeslagen en snel de omgeving in zich opgenomen. 

Toen boog hij zich ook over het slachtoffer en betastte 

voorzichtig zijn wonden en kneuzingen. 

“Hij is goed aangepakt. Een paar ribben gebroken, maar 

zijn armen en benen zijn nog heel. We kunnen hem wel 

weer oplappen." 

Zijn donkere ogen richten zich op Nele. 

“Jullie kunnen wel niet terug. Jan zou jullie zo opnieuw te 

pakken hebben. Ik breng jullie naar mijn schuilplaats.” 

Nele was te bezorgd om Hugo en bracht hier niets 

tegenin. Zij wilde Hugo zo vlug mogelijk weer gezond 

zien. De man verdween in het moeras en verscheen 

even later terug met wat takken en een bos rietstengels. 

Met vlugge handen bond hij de takken tot een primitieve 

draagslede en samen legden ze voorzichtig de 

kreunende Hugo op de takken. 

Nele scheurde een lapje stof van haar rok en trachtte 

hiermee het bloed van Hugo's gezicht weg te vegen. De 

huid lag op vele plaatsen open en zijn ogen en lippen 

waren dik gezwollen. Klonters bloed zaten in zijn haren 

en op zijn kin en hals tekenden zich blauwpaarse vlekken 
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af. 

Gelukkig was Hugo de meeste tijd buiten westen want de 

slede, getrokken door de man in laarzen schokte en 

schudde hevig heen en weer. Ze volgden ook geen pad, 

maar liepen dwars door het moerassige woud. 

Nele begreep niet hoe de man erin slaagde de drassige 

gebieden te ontwijken. Blijkbaar kende hij dit woud als 

zijn broekzak. Geen enkele keer twijfelde hij bij het 

kiezen van schijnbaar onzichtbare paden. 

Onvermoeibaar sleurde hij de slee met Hugo door het 

woud. De tijd gleed eindeloos voorbij. Geen woord werd 

gesproken. 

Plots week de gestalte links af tussen twee hoge 

elzenstruiken. Het ruisende geluid van de slee viel stil. 

Nele ontwaakte meteen uit haar wandelroes. Op haar 

hoede betrad ze een open plek in het woud. Ze keek 

verwonderd rond. Hier stonden de eiken en linden verder 

van mekaar en vormden een driehoek met lage 

begroeiing en gras. In de eerste hoek stond een lage 

houten hut. Het bouwsel zag er primitief maar toch stevig 

gebouwd uit. Het leek uit meerdere delen te bestaan. De 

open plek was niet groot. Niet meer dan tien passen 
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breed en iets langer dan breed. 

De nog altijd mysterieuze figuur had de slee met Hugo 

vlak voor de deuropening neergelegd en nam hem nu 

heel voorzichtig in zijn armen. Nele wist dat Hugo, 

hoewel niet groot, toch behoorlijk zwaar en gespierd was. 

Toch had de man geen enkele moeite om hem op te 

tillen. Een luide schreeuw maakte duidelijk dat Hugo nog 

altijd onder de levenden was. Terwijl ze zag hoe haar 

geliefde ineenkromp van de pijn, verdween de 

vreemdeling met zijn vracht in het huis. 

Nele stak behoedzaam het hoofd in het gebouw. Het was 

een nogal laag gebouw met een dak van hooi. Op de 

lemen vloer stonden twee krukken en een ruwe houten 

tafel. 

Het was er behoorlijk donker want de luiken in de twee 

ramen waren gesloten. In de beide verste hoeken waren 

deuropeningen gemaakt. Uit een ervan hoorde ze Hugo 

kreunen. Niet bepaald zelfverzekerd slofte ze naar de 

aangrenzende kamer. Hier was nog minder licht en ze 

moest even haar ogen laten wennen aan de duisternis. 

De kamer bleek heel klein te zijn. Er was nauwelijks 

plaats voor het bed tegen de wand. 
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Geen enkel raam. De man had Hugo op het bed van 

strozakken neergelegd en keerde zich naar Nele. 

”In de kamer hiernaast is een emmer. Haal water uit het 

beekje hier vlakbij. Dan kan je zijn wonden uitwassen" 

Nele gehoorzaamde gedwee en zonder veel nadenken. 

Het gezag dat de man uitstraalde was zo sterk dat 

weigeren gewoon geen optie was. 

Toen Nele even later terugkwam was de vreemdeling 

verdwenen. Ze stond er niet lang bij stil, maar besteedde 

al haar aandacht aan het verzorgen van de arme Hugo. 

In het derde kamertje had ze heel wat potten en 

keukengerei ontdekt, er was zelfs een voorraad 

verzorgende kruiden en planten waarmee ze Hugo's 

wonden kon ontsmetten. Dat had ze geleerd van broeder 

Ambrosius van het Dominicanenklooster in Gent, die een 

jaarlijkse gast op de hofstede was. Heer Ruddilla, haar 

vader, had een van de beste graanvoorraden in het 

graafschap Aelst en het klooster had bij Frank goede 

voorwaarden gekregen voor afname van een heel groot 

deel van zijn voorraad. 

Frank Ruddilla wist dat goede klanten goed verzorgd 

moesten worden en daarom genoten broeder Ambrosius 
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en zijn gevolg bij hun verblijf op de hofstede steeds van 

de beste zorgen. 

De broeder bleef dan ook vaak meerdere dagen hangen 

en in de dode momenten, en dat waren er veel, had hij 

de lieftallige Nele geleerd met kruiden te werken. Hij had 

haar zelfs leren lezen, iets waar vele jongeren haar om 

benijdden. Lezen was een zeldzame kunst op het 

platteland. 

Terwijl ze, in gedachten verzonken, Hugo's hoofd bette, 

verscheen de gelaarsde man plots weer in de 

deuropening. 

“Ik heb wat eten en drinken meegebracht, je zal wel 

honger hebben.” 

Ze knikte hem toe. Ze voelde inderdaad haar maag 

grommen bij de gedachte aan eten. Ze had geen besef 

van tijd en kon niet inschatten hoelang ze reeds van huis 

weg waren. Terwijl ze de voorkamer inliep bedacht ze dat 

de hofstede ongetwijfeld in volle paniek moest zijn. 

“Mijn vadertje zal doodbezorgd zijn" dacht ze bijna luidop, 

“en Jan zal woedend van nijd zijn omdat ik aan zijn 

jagersbende ontsnapt ben.” 

In de inmiddels klaarder geworden kamer - de luiken 
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waren opengemaakt - zat de bebaarde man met zijn rug 

naar haar toe gekeerd aan de zware tafel. Hij had nog 

steeds die grote zwarte hoed op het hoofd. 

“Kom zitten en eet," gebood hij zonder omzien. 

Nele ging aan het andere eind van de tafel zitten. De 

maaltijd bestond uit een homp brood, enkele stukken 

worst, iets wat leek op een gebraden koude kip of fazant 

en een kruik melk. Ze was een riante maaltijd gewend 

met echte boter, warme plakken spek, bier, vers brood, 

gekarnde melk en geurige soep, maar toch haalde ze 

haar neus er niet voor op. Ze wilde haar redder niet 

misnoegen en brak voorzichtig een stuk van het brood. 

De 'zwarte hoed" had een homp brood in de ene hand en 

een forse kippenbout in de andere. Terwijl ze hem 

schuchter aankeek, zat hij onbeschaamd smekkend naar 

haar te staren.

“Je wilt graag weten wie ik ben, nietwaar?" 

Ze knikte, zonder iets te zeggen. 

"Dat zal moeten wachten. Noem mij voorlopig maar heer 

Roland. Iedereen die mij kent noemt mij zo en vanwaar ik 

kom doet nu niet ter zake. Jullie zijn gered en zolang 

jullie hier zijn zal Jan van Herzele je niet vinden. Hij durft 
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hier niet te zoeken. Hij, zijn vader en broers zijn bang 

voor de roversbendes van het moeras.” 

"Roversbendes ?" riep Nele en ze sprong verschrikt op. 

“Daar heb ik nog nooit van gehoord.”

Heer Roland grijnsde breed en trok met zijn grote tanden 

nog een stuk uit de kippenbout. 

"Neen, jij wellicht niet. Je vader zal jou daarover niet 

gauw iets vertellen. De rovers laten trouwens de boeren 

en de gewone lieden met rust. Het zijn de edellieden en 

patriciërs uit Gent, Aelst en Oudenaarde die wel eens 

lastig gevallen worden en dan wordt hun beurs meteen 

wat lichter gemaakt. Dat reist wat makkelijker, weet je.” 

Hij lachte luidop om zijn eigen grapje. Nele kon echter 

geen glimlach opbrengen. Deze Roland had hen wel 

gered, maar hij leek niet bepaald een vredelievend man 

te zijn. Zijn grove lach boezemde haar angst in. 

"Ik ben u zeer erkentelijk, Heer Roland," sprak ze wat 

onzeker, “maar waarom heeft u mij en Hugo uit de 

klauwen van Jan van Herzele gered? U kent ons wellicht 

niet eens.” 

“Ach, ik maak wel eens een vergissing en dat is jullie 

redding misschien ook wel, maar ik ken jou en Hugo wel 
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degelijk, jongedame. Wie ik vooral ken, dat is heer Walter 

en zijn vier stompzinnige zonen." 

Dit laatste sprak hij zeer nors uit. Hij moest blijkbaar 

moeite doen om niet te vloeken. 

"Maar doe geen moeite, voorlopig heb ik genoeg onthuld. 

De rest komt later wel. Zodra Hugo weer wat opgelapt is 

breng ik jullie naar een beter onderkomen dan dit vochtig 

krot.” 

Meteen stond hij op, dronk zijn stenen beker in een keer 

leeg, trok zijn hoed stevig over zijn ogen en beende de 

hut uit. Zonder een woord van afscheid sloeg hij de deur 

achter zich dicht. Nele zat wat verdwaasd voor zich uit te 

staren. 

"Vreemde man,” dacht ze, “wat zou hij toch hebben met 

de heer van Herzele en zijn zonen?" 

Plots kreeg het knagende gevoel in haar maag de 

overhand en ze viel aan op het brood en de kip. Het 

smaakt niet echt overheerlijk, maar ook nu was de 

honger de beste saus. Ze was halfweg de tweede 

kippenbout toen ze Hugo hoorde kermen. Met een kruik 

melk liep ze snel naar zijn bed. 

“Hugo,” zei ze zacht en ze glimlachte hem toe. 
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Hij keek haar met het ene oog dat niet helemaal dicht 

geslagen was liefdevol aan en deed een mislukte poging 

op te glimlachen. Zijn gebarsten lippen deden pijn 

waardoor het moeilijk was om te praten. 

Hij sprak in een fluistering haar naam uit. Dat was echter 

voldoende voor Nele om te begrijpen dat hij meer wilde 

weten. Ze vertelde hem kort wat er gebeurd was nadat bij 

hem het licht werd uitgedaan. 

"Wie is toch die man?” fluisterde hij vragend. 

Het was eerder een bedenking dan een vraag. 

"Blijkbaar is hij bekend met Heer Walter van Herzele en 

diens huishouden en hij lijkt mij om een of andere reden 

nogal boos op de heer van Herzele,” antwoordde Nele. 

"Wees voorzichtig, Nele, ik vertrouw die man niet.” 

Hugo's stem werd onverstaanbaar en Nele gaf hem met 

kleine teugjes wat melk te drinken. “Rust nu wat Hugo, je 

moet snel beter worden en dat kan alleen door te rusten.” 

Terwijl ze hem zo liefdevol toesprak was Hugo alweer in 

dromenland verzeild. 
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H  oofdstuk 3 : Heer Walter wordt naar Gent geroepen. 

De dag was net ontwaakt en er heerste al een drukte van 

jewelste in het kasteel van Herzele. De valbrug kwam 

met veel geratel naar beneden om twee staljongens snel 

naar buiten te laten. Elke ochtend werd de valbrug 

neergelaten en bij valavond werd ze weer opgetrokken. 

Wie dan binnen zat, bleef binnen; wie buiten zat, moest 

de nacht buiten doorbrengen. De brug was de enige 

toegang tot het kasteel en langs beide zijden rees een 

robuuste wachttoren op waarin het ophaalmechanisme 

werd bediend. Onderin een van de torens, was de kerker 
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te vinden. Een koude, kille en donkere ruimte, rond, ruw 

en zonder enig raam. Alleen de zware eiken deur met het 

kleine kijkgat erin zorgde voor wat lucht. Het was lang 

geleden dat deze accommodatie nog gebruikt was en 

geen mens leek geneigd het keldergedeelte onder de 

wachttoren te bezoeken. Behalve de wenteltrap en twee 

kleine kamertjes hadden de torens niets om het lijf, maar 

omdat ze nogal dicht bij elkaar stonden hadden ze een 

imposante uitstraling. Alsof het twee stenen reuzen 

waren die je elk moment konden verpletteren. Bruno, 

hoofd van de kasteelwacht, brulde van op het 

binnenplein zijn bevelen in het rond. Korneel stond zoals 

steeds aan de blaasbalg om het vuur aan te wakkeren. 

Sedert zijn hulpje de benen had genomen, moest hij zelf 

het vuur aanblazen. 

Hij kon nog altijd niet begrijpen dat Hugo het zomaar 

afgetrapt was. Vooral de manier waarop Jan hem met 

een grijns op het gezicht kwam vertellen dat zijn knecht 

zijn geluk ergens anders was gaan zoeken, deed hem 

twijfelen aan de waarheid van Jans woorden. 

Met een ervaren beweging klonk Korneel de vier 

hoefijzers in een ijzeren klem en stak ze in het gloeiende 
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vuur. De blaasbalg hijgde alsof hij misselijk was. Buiten 

de smidse zwol de drukte aan. 

Enkele houten karren werden aangerold en beladen met 

allerlei kisten in grote en kleine formaten. Het leek alsof 

er een grote verhuis op til was. Korneel grinnikte. Zijn 

grote hamer kwam ritmisch klinkend neer op de 

paardenschoenen. Hij wist wat er gaande was. 

Heer Walter vertrok nog eens voor een paar weken naar 

Gent. Hij nam blijkbaar zijn ganse huishouden mee en 

dat was alweer twee jaar geleden dat dit nog eens 

voorviel. 

“Er moeten belangrijke zaken te gebeuren staan in Gent,“ 

dacht de smid. 

Op de valbrug kletterden de hoeven van vier paarden. De 

staljongen leidde de dieren tot vlakbij de smidse. 

"Laat de eerste maar komen, Thomas!” riep meester 

Korneel de jongen toe. 

Het grote dier was duidelijk vertrouwd met de luide stem 

van de smid, want het kwam opgewekt naderbij. 

"Zo Sultan, je mag weer eens op reis,” sprak Korneel het 

mooie dier toe. 

Sultan spitste de oren en blies door de neusgaten. 
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“Dan zullen we jou maar eens een mooi paar schoenen 

aanmeten.” 

Sultan leek deze woorden te begrijpen, want hij sloeg 

met beide voorpoten op de grond. 

In de westelijke woontoren op de tweede verdieping, het 

vrouwenvertrek, was vrouwe Aldegonde druk in gesprek 

met haar dienstmeisje. Deze kreeg allerlei instructies om 

enkele klerenkoffers te vullen. Daarna stoof de 

kasteelvrouw twee verdiepingen lager naar de keuken 

om Antoon, de keldermeester orders te geven over de 

reisvoorraad en op zijn verantwoordelijkheid te wijzen 

tijdens haar afwezigheid. Tot slot inspecteerde ze de 

voedsel- en drankvoorraden. Dit was Aldegonde ten 

voeten uit. Zeer georganiseerd, vooruitziend en 

nauwgezet. Zij was de tegenpool van Walter, die alles 

nogal breed nam, zorgeloos het leven opzoog zoals het 

kwam en dus voornamelijk zijn zaakjes rond kreeg 

dankzij de zorgzaamheid van zijn gemalin. Hij was echter 

een zeer sociaal mens, op zijn niveau weliswaar en 

bewoog zich met gemak tussen de hogere kringen van 

het graafschap. Aldegonde was tussen de edele heren 

en dames dan weer eerder bescheiden en terughoudend. 
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Maar terwijl haar man het woord voerde, was zij het die 

luisterde. Iets wat totaal niet besteed was aan Walter. 

Gelukkig wist hij dit van zichzelf en bij belangrijke 

ontmoetingen nam hij zijn vrouw graag met zich mee. 

Op de derde verdieping nam heer Walter samen met 

wachtmeester Maarten de laatste richtlijnen door. 

“Maarten,” sprak heer Walter, “jij bent verantwoordelijk 

voor de goede gang van zaken tijdens mijn afwezigheid. 

Op de eerste dag van mijn aankomst in Gent zal ik een 

korf duiven laten bezorgen. Daarmee zal je mij dagelijks 

op de hoogte houden van het gebeuren op de burcht.” 

Heer Walter keek hierbij zijn wachtmeester met zijn 

gebruikelijke norse blik aan. 

"jawel, heer," antwoordde Maarten en hij knikte eerbiedig, 

"ik zal jonker Lucas elke avond een verslag laten 

optekenen en u toezenden.” 

Maar nog voor Maarten uitgesproken was, had heer 

Walter hem reeds zijn rug toegekeerd en klom hij de 

draaitrap op naar het bovendek. De platte ronde 

verdedigingswal gaf een prachtig uitzicht over het 

bosrijke landschap. De jonge wachter van dienst werd 

wat ongemakkelijk bij het verschijnen van zijn Heer en 
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Meester. 

Onopvallend schuifelde hij met de speer in de hand zo 

ver mogelijk weg van de kasteelheer. Liefst van al was hij 

ter plekke onzichtbaar geworden. Hij kende de 

wispelturigheid van de leenheer en zijn grove uitlatingen, 

maar Walter leek in een goede stemming. Met de handen 

op de kantelen staarde Walter voor zich uit. Hij 

glimlachte. 

Hij voelde zich belangrijk. Hij werd geroepen naar Gent, 

naar zijn Graaf. 

Hij keek zonder echt te zien over het woud van Herzele 

en zag niet eens de houten kerk staan, die amper een 

boogscheut van het kasteel verwijderd stond. Het was 

een klein vierkant gebouw. Eerder een grote schuur. 

Broeder Ambrosius kwam er elke week de zondagmis 

opdragen voor de paar tientallen boeren en dorpelingen 

die de streek rijk was. 

Heer Walter kon niet weten dat niet zo heel ver van hem 

verwijderd in het woud een groepje gewapende mannen 

zich hadden verzameld. De mannen waren armoedig 

gekleed maar droegen dolken en knuppels, die blijkbaar 

al meer dan eens gebruikt waren. Struikrovers waren het, 

44



armen die geen andere uitweg meer zagen dan rijke 

ridders en hun gevolg te overvallen en beroven. 

Boven op zijn toren keerde Walter niets vermoedend en 

met een tevreden gevoel terug naar de 64 treden 

tellende trap. Zonder de wachter een blik te gunnen 

verdween hij in het robuuste deurgat en een tiental 

treden lager dreunde Walter de ridderzaal binnen. 

Net toen hij de kamerheer Nesten een aantal orders 

wilde geven ontstond op het binnenplein opschudding. 

Walter gromde in zijn baard en stak het hoofd door het 

raam. Twee bekende mannen stonden drukte te maken 

en riepen om een onderhoud met de kasteelheer. Walter, 

doortastend als altijd, keek zijn kamerheer aan. 

"Laat die bullebakken hier komen, Nesten, en breng een 

karaf wijn." 

Terwijl Nesten zich de ridderzaal uit haastte, vleide de 

Heer van Herzele zich neer in de grote stoel naast de 

haard. Enkele ogenblikken later stampten Heer Ruddilla 

en zijn oudste zoon de zaal binnen. De beide mannen 

zagen er opgewonden uit.
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"Beste vriend Frank, u komt ons op een nogal ongelegen 

moment met een bezoek vereren. Wij staan op het punt 

naar Gent te vertrekken voor belangrijke besprekingen. Is 

uw zaak van dien aard dat het niet kan wachten tot mijn 

terugkomst?"

Frank Ruddilla was gewend aan de neerbuigende taal 

van de Heer van Herzele en gewoonlijk was hij zeer 

nederig tegenover deze ridder. Nu was hij echter over 

zijn toeren. 

“Edele heer, sedert gisteren is mijn dochter verdwenen. 

We hebben heel de streek uitgekamd maar dat leverde 

niets op. Uw zoon, Jan, is in de buurt gezien met twee 

van zijn wapenknechten.” 

“Wat wil je daarmee zeggen?” riep heer Walter boos uit 

en hij veerde op uit zijn stoel. 

"Beschuldig je mijn zoon ervan hiermee iets te maken te 

hebben?"

Zijn neusgaten verbreedden zich als bij een woedende 

stier. Als Frank Ruddilla al geschrokken was, dan liet hij 

het niet merken, maar sprak bedaard : 

"Ik wil niets veronderstellen Heer. Ik hoop alleen dat Jan 

iets meer zou kunnen vertellen dat ons kan helpen Nele 
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terug te vinden.” 

"Nesten!" riep Walter meteen en hij liet zich weer in zijn 

stoel zakken. 

Hij dacht er niet aan deze boerenkinkels een stoel aan te 

bieden. Uit een nis van de kamer verscheen de 

kamerheer.

"Roep heer Jan meteen naar de ridderzaal" sprak hij 

nors, zonder de zenuwachtige kamerheer aan te kijken. 

Zo vlug als hij verschenen was, zo vlug was hij weer 

verdwenen en enkele tellen later stond de tweede zoon 

van Herzele in de deuropening. Met een korte knik 

begroette hij zijn vader, maar keek tegelijk de boer en 

boerenzoons met minachting aan. Een groet kon er niet 

af. 

"Jan," sprak heer Walter uit de hoogte, "deze heren 

hebben jou iets te vragen. Ze zullen het kort houden." 

Dat laatste was met nadruk uitgesproken en maakte 

duidelijk dat er niet rond de pot moest worden gedraaid. 

Frank Ruddilla groette de jonge heer en sprak met de 

ogen naar de grond gericht.

"Heer, sinds gisterenmiddag is mijn dochter, Nele, 

verdwenen. Kan u mij zeggen of u haar gezien heeft?" 
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Jan keek hem even aan. Een grijns verscheen op zijn 

gezicht.

"Ik heb inderdaad iets gezien. Ik zag de smidsknecht 

Hugo in het woud verdwijnen en hij trok jouw dochter met 

zich mee. Ik dacht dat die twee iets hadden en ik heb mij 

er niet mee gemoeid, maar nu ik erover nadenk leek het 

mij toch niet helemaal onschuldig. Hugo is sinds gisteren 

niet meer op het kasteel verschenen. Ik veronderstel dat 

hij er met Nele vandoor is. Misschien wel tegen haar wil 

in." 

Terwijl hij langzaam zichzelf een glas wijn uit de karaf 

schonk keek hij heer Frank en diens zoon van onder zijn 

wenkbrauwen aan. Zijn subtiele hint leek aan te komen, 

want Franks gezicht begon rood aan te lopen. Na een 

korte knik en zonder een woord te zeggen bonkte Frank 

Ruddilla, met zijn zoon op de hielen, de ridderzaal uit. 
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H  oofdstuk 4 : Prooi 

Pas toen ze een verdieping lager over het binnenplein 

liepen kon Frank opnieuw spreken. 

“Als ik die Hugo te pakken krijg, breek ik ieder bot in zijn 

lijf. Ik laat hem vierendelen." 

Vader en zoon Ruddilla zetten er stevig de pas in. Beiden 

liepen in gedachten verzonken over het wagenpad 

waarlangs sinds honderden jaren reeds duizenden 

mensen waren gepasseerd. De meesten waren als 

horige verbonden aan het huishouden van Walter en 

Aldegonde en brachten er dagelijks het rechtmatige deel 
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van de oogst naar de burcht. 

Frank Ruddilla leek de ruwe steenslag op het pad te 

bestuderen, maar was in gedachte reeds op zijn 

hofstede. Hij zag helemaal niets van de natuurlijke pracht 

van de zwierige lisdodden, de oranjerode lijsterbessen, 

de geurige kamperfoelie, de helderblauwe wilde hyacint 

en de indrukwekkende adelaarsvaren.

Hij noch zijn zoon hadden aandacht voor het houten 

kerkgebouw waarlangs ze passeerden. Wat verder 

kwamen ze aan de hoofdweg, geplaveid met kasseien. 

Het was de oude Romeinse weg die liep van 

Geraardsbergen tot Gent. De weg sneed het 

moeraswoud doormidden en vlakbij het kruispunt verrees 

het kleine hospitaal van de norbertijnenzusters. De orde 

was hier nog maar pas neergestreken of het eerste 

gebouw rees al uit de grond. Het hospitaal werd heel 

frequent gebruikt en was zelfs al te klein aan het worden. 

Zuster overste, Valentien, zou ongetwijfeld niet lang 

dralen met de uitbreiding van het gebouw. Hoewel daar 

veel geld voor nodig was, schenen norbertijnenzusters 

daar nooit problemen mee te hebben. Ongetwijfeld zal de 

jaarlijkse gift die Aldegonde de orde toebedeelde een 
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flinke hulp geweest zijn. 

Ook voor dit mooie gebouw en de drukte eromheen, 

hadden de vader en de zoon geen enkele aandacht. 

Wat verder naar het dorp toe verrees de halle met zijn 

kleine toren. Nog slechts vijfhonderd passen en ze 

bereikten het houten bouwsel waar Frank Ruddilla 

wekelijks zijn zitje als schepen waarnam. 

Toen ze het gebouw met zijn klokje en stenen 

schandpaal naderden had Frank zijn besluit genomen. Er 

zou een klopjacht in het moeraswoud gehouden worden. 

"Vandaag reeds verzamel ik hiervoor de nodige 

manschappen," zei de grote herenboer half luidop, 

waardoor zijn zoon hem vragend aankeek. 

Zonder zijn opmerking toe te lichten beval hij zijn zoon de 

schepenklok te luiden, het teken dat de zeven schepenen 

opgeroepen werden. 

Het schepenhuis stelde niet zoveel voor. Het was een 

ruim vierkanten houten gebouw met slechts één ruimte. 

In het midden van deze vierkante kamer stond een grote 

tafel van ruw hout met daarrond acht houten krukken en 

tegen de wand stonden enkele banken. 
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Aan een haak in de muur hing het slappe klokkentouw 

dat zich sierlijk omhoog slingerde naar een opening in 

het midden van de zoldering. Daarboven bevond zich het 

bescheiden klokkentorentje. 

Pieter liet meteen met enkele ritmische rukken het klokje 

zijn koperen klanken produceren. 

Frank gaf zijn zoon de opdracht het klokje nog een 

twintigtal keer te laten weerklinken, terwijl hijzelf zijn tocht 

zou verder zetten naar de hofstede. Na het luiden van de 

schepenklok hadden de schepenen nog een uur de tijd 

om te verzamelen in de kleine halle. 

Vandaag was er geen markt zodat het niet druk was rond 

het schepenhuis. Dat was op woensdag wel anders: dan 

kwamen van ver uit de buurt handelaars naar het 

centrum van Herzele afgezakt en was het niet 

gemakkelijk om doorheen de talrijke kramen en vele 

marktbezoekers te komen. 

De markt van Herzele was bekend in de streek en de 

bezoekers kwamen zelfs van Geraardsbergen en 

Sottegem om groenten en graan in te slaan of om bij de 

kwakzalvers een of ander zogenaamd medicijn te kopen. 
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Het schepenhuis stond pal in het midden van een groot 

kruispunt dat als een windwijzer de vier windstreken 

aanwees. Naar het zuiden liep de heirbaan recht naar 

Geraardsbergen. Naar het noorden kon je dezelfde weg 

tot in Gent volgen. In het westen liep de Groensaert recht 

naar Sottegem en oostwaarts kon Aelst via Roelegem, 

het gehucht waar Frank Ruddilla heer en meester was, 

bereikt worden. 

Toen Frank een uur later met zes landsknechten aan het 

schepenhuis verscheen, stonden reeds vijf van de zes 

overige schepenen op hem te wachten. Daarnaast 

hadden nog een twintigtal nieuwsgierige dorpelingen post 

gevat voor de halle. 

Frank hees zichzelf meteen op het verhoog van de 

schandpaal. Hij omhelsde hem alsof hij een mooie vrouw 

in zijn armen had, maar zijn gezicht stond ernstig met 

diep gefronste wenkbrauwen. Helemaal niet de 

gelukzalige uitdrukking die je bij een gelukkig man 

gewoonlijk van het gelaat kan aflezen.

"Vrienden schepenen," sprak hij luid, "wij zijn hier om 

recht te spreken. Mijn dochter, Nele, is reeds twee dagen 

van de hofstede verdwenen. De laatste keer werd ze 
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gezien in de nabijheid van de knecht van kasteelsmid 

Korneel. Ik vraag jullie deze persoon te dagvaarden en te 

laten opsporen zodat we hem kunnen ondervragen en 

berechten." 

Vier van de vijf schepenen stemden meteen in. De 

oudste van de schepenen sprak echter :

"Mijn beste Frank, kan u ons zeggen wie Nele en deze 

smidsknecht laatst gezien heeft?" 

Frank gromde even. 

"Mijn dierbare Paulus, ik kan u vertellen dat heer Jan met 

zijn wapenknechten de beide jongeren samen gezien 

heeft. De heer jonker verklaarde gezien te hebben dat 

Nele door deze knecht werd meegesleurd. Ik kan u met 

zekerheid vertellen dat Nele nooit uit eigen beweging de 

hofstede zou verlaten en zeker niet het moeraswoud in 

zou vluchten. Hier zit ongetwijfeld een wandaad achter!" 

Paulus wreef even door zijn grijzende korte baard 

"Ik zou deze jonge smid niet bij voorbaat veroordelen 

Frank, laat het recht geschieden. Wat is uw voorstel?" 

Frank keerde zich weer tot de andere schepenen. 

"Laten we een groep samenstellen en het moeraswoud 

doorzoeken!" 
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De schepenen, maar ook de omstaanders, keken elkaar 

bedenkelijk aan. Iedereen wist dat mensen die het woud 

betraden er vaak niet meer uit terugkeerden. 

Er ontstond een zenuwachtig rumoer, waardoor het 

voorstel van Frank niet meteen aanvaard werd. Frank 

voelde dat het de verkeerde kant opging en vroeg om 

stilte. 

"Ikzelf, mijn drie zonen en zes van mijn knechten zullen 

zo meteen de speurtocht aanvatten. We blijven zo veel 

mogelijk bijeen. Elke burger die ons wil bijstaan kan ons 

volgen." 

En hij voegde meteen de daad bij het woord door van het 

verhoog te stappen en met zijn gevolg achter zich aan 

richting Roelegem te stappen. Drie mannen volgden hen, 

maar de rest van de aanwezigen kwam niet in beweging. 
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H  oofdstuk 5 : Vogelvrij 

Het was rond het middaguur dat ze vlakbij de hofstede 

van Ruddilla het moeraswoud indrongen. Frank had 

Foppe, de waakhond, meegenomen en aanvankelijk ging 

alles vlot, maar hoe dieper ze in het woud doordrongen, 

hoe donkerder en drassiger het woud werd. 

De varens, doornen en het kleefkruid werd alsmaar 

dichter, alsof het woud zijn geheimen angstvallig wilde 

beschermen tegen vreemde indringers. 
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Wegens het dichte gewas waaierde de groep na 

anderhalf uur steeds wijder uiteen. Ze konden mekaar al 

minder goed in het oog houden en de aandacht begon 

duidelijk te verslappen.

Adriaan, de tweede oudste zoon van Frank, raakte 

ongemerkt afgezonderd van de rest van de groep. In zijn 

ijverig speuren in de struiken en bomen lette hij helemaal 

niet op de drassige ondergrond. 

Plots leek de bodem onder zijn voeten te verdwijnen en 

met een gil schoot hij door een bladertapijt heen. Het 

bruine stinkende water omsloot hem zo onverwacht dat 

zijn adem werd afgesneden. 

Gelukkig voor hem, want een seconde later ging hij 

helemaal kopje onder. Nu kon Adriaan behoorlijk goed 

zwemmen, zodat hij zich gemakkelijk terug naar de 

oppervlakte kon werken. Alleen was Adriaan gewend om 

in de open molenbeek te zwemmen en niet in een 

overwoekerde, vies stinkende moeraspoel. Hij had er dan 

ook niet op gerekend dat de wortels in dit woud vaak 

doorheen het water groeiden. 

Adriaan kwam met zijn linkervoet gekneld tussen de 

wirwar van fijne, maar sterke wortels. Meteen zonk hij 
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terug en deze keer moest hij heel wat inspanning leveren 

om aan een gewisse dood te ontsnappen. 

Door het heftige bewegen raakte zijn voet nog strakker 

vastgeklemd. Adriaan vond geen steun op de modderige 

bodem. Hij besefte plots dat hij het alleen niet zou 

redden.

Daarop riep hij luid om hulp. 

De dichte begroeiing smoorde echter het geluid. De rest 

van de groep van Ruddilla was ondertussen al een heel 

eind verwijderd van de plaats van onheil. 

Adriaan raakte in paniek. Hij hield het niet lang meer vol. 

Uit volle borst schreeuwde hij het uit, maar zonder 

resultaat. Niemand hoorde zijn geschreeuw. Het water 

zoog zijn slachtoffer heel geduldig de dood in. 

Nog een laatste poging en dan kreeg hij het koud en 

werd het woud wazig en troebel voor zijn ogen. Nog 

enkele luchtbellen ontsnapten aan zijn lippen. 

Een scherpe pijn schoot plots door zijn hoofd. Iemand 

rukte als een bezetene aan zijn bruine haren. 

“Welke gek overvalt mij hier? Mij, zoon Adriaan van Frank 

Ruddilla, als een vrouw aan de haren meesleuren. Wie 

vernedert mij zo?” 
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Dan leek het alsof hij een omgekeerde douche kreeg. 

Een emmer lucht werd hem in het gezicht gesmeten. 

Van de schok hoestte Adriaan zich stuiptrekkend de 

longen uit zijn lijf. Zijn ledematen waren nog loodzwaar 

en hij kon nauwelijks het hoofd heffen om te zien wie 

hem uit het water had gehaald. Vier handen trokken hem 

op het droge. 

"Het is Adriaan, je broer,” hoorde hij een bekende stem 

zeggen en toen hij een ogenblik later de ogen opende 

keek hij in het gezicht van Hugo en Nele. 

"Nele, we zijn naar jou op zoek! Vader is vreselijk 

ongerust. Is alles goed met je? Wat heeft Hugo..."

Hij zweeg abrupt in het besef dat de vermeende bandiet 

naast hem zat. 

" Heeft Hugo wat?" vroeg Nele met grote ogen. 

"We dachten dat Hugo jou ontvoerd had, je had 

meegenomen tegen je wil!" 

"Hugo is de liefste man op deze wereld. Hij houdt van mij 

en ik van hem. We zijn gevlucht voor dat monster van 

een Jan, die Hugo in elkaar heeft geslagen. Kijk maar 

naar zijn gezicht."

 Adriaan fronste de wenkbrauwen bij de woorden van zijn 
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zus. De nauwelijks dichtgegroeide wonden op Hugo's 

gezicht bevestigden Neles bewering. 

Adriaan was niet van de domste en het duurde maar 

even om de waarheid in te zien. 

"Jan heeft jullie leugens verteld. Die jonker is een 

gevaarlijk man. Hij zal Hugo grijpen zodra hij de kans 

krijgt," sprak Nele heftig. 

"In elk geval moet je vader op de hoogte gebracht 

worden van je goede gezondheid, Nele!" zei Hugo. 

"We moeten Adriaan uit het woud krijgen. Hij kan dan je 

vader en je broers verwittigen. Dan kunnen wij veilig 

terugkeren. Laten we eerst naar de hut terugkeren." 

Hoewel hij zelf nog last had van pijnlijke spieren en zijn 

wonden, hielp Hugo Adriaan overeind. 

Gedrieën zochten ze voorzichtig hun weg terug tussen 

de verraderlijke moerasplekken, wilde overgroeiingen 

van hoge varens, hazelaars en smele. Ze hadden geen 

aandacht voor de pracht van de wit-rood-groene 

wespenorchideeën die op sommige plaatsen in dichte 

trossen groeiden. 

Een kleine tien minuten later stonden ze aan de rand van 

de open plek. 
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Adriaan was verbaasd over het bestaan ervan, met in de 

hoek een stevige blokhut. 

Terwijl haar broer zich stond te verbazen, verzamelde 

Nele wat proviand in een doek die ze bij de vier punten 

bijeenknoopte. Hugo had een lange stevige stok bij de 

hand waarmee hij de bodem kon aftasten. Zo zouden ze 

de onzichtbare modderpoelen kunnen vermijden. 

Toen ze wat later terug het moeraswoud instapten was 

het reeds ver in de namiddag. Ze hadden geen besef van 

de tijd en dachten alleen aan de gevaarlijke tocht door 

het woud. 

Nele noch Hugo of Adriaan hadden enige ervaring met 

woudlopen. Een van de moeilijkste zaken in een 

dichtbegroeid en moerassig woud bleek de oriëntatie te 

zijn: na een tijdje moeizaam vorderen wist geen van de 

drie nog welke richting ze liepen. 

Omdat ze steeds moeraspoelen en modderplekken 

moesten omzeilen leek het alsof ze gewoon niet verder 

kwamen. Het woud bleef eindeloos en steeds dezelfde 

begroeiing van lisdodden, grote egelskop, pijlkruid tussen 

de elzen en eiken maakte het moeilijk een bepaalde 

richting vast te houden. Ze wisten alle drie dat dit woud 
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ergens een einde had. Het kwam er dus op aan om door 

te blijven doorgaan. 

Gelukkig viel de avond in deze augustusmaand laat in, 

maar toch overviel hen de duisternis onverwacht. 

Hoelang ze rond gestrompeld hadden wisten ze niet, 

maar toen de nacht zich langzaam meester maakte van 

het moeraswoud kruisten de drie jonge mensen een 

breed pad. 

Het was hen niet duidelijk waar het onbekende pad heen 

leidde. De vele verse hoevensporen en geulen, 

achtergelaten door zwaar beladen karren, toonden dat 

het pad regelmatig gebruikt werd. Welke kant ze ook 

kozen, ze zouden ergens beschaving vinden. 

Ze besloten eerst de voedselvoorraad aan te spreken, 

want hun magen begonnen protesterende geluiden te 

produceren. Er werd echter niet stilgehouden. Terwijl ze 

het brood, de kaas en enkele worsten onder elkaar 

verdeelden, besloten ze het pad rechts te volgen. Het 

liep licht hellend naar boven en ze hadden de indruk dat 

het moeras minder dicht werd in die richting. 

Ze voerden hun tempo op met het optimisme van iemand 

die weldra de redding zal vinden. De vele halfdroge 
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takken op het pad kraakten onder hun voeten. Het geluid 

klonk vreemd, alsof alleen dit gekraak en het licht ruisen 

van het donkere struikgewas nog bestond. 

Het viel Hugo op dat de krekels, die rond deze tijd 

gewoonlijk hun tsjirpende conversatie voerden, niet te 

horen waren. Er was ook geen enkele geluid van een 

vogel. Alleen de krakende takjes bij iedere voetstap. 

Zoals het onheil je op de nek kan vallen, zo viel plots een 

zwaar net over de drie jongelingen heen. Ze slaakten in 

koor een gil van angst en trachtten in een reflex het net 

af te weren. 

Zinloos! Tientallen donkere figuren stonden een tel later 

rond de prooien, klaar om zich erop te storten. 

"Haal ze onder het net vandaan!" riep een magere man, 

waarop meteen vier rovers of wat het ook waren, het 

drietal van het net ontdeden. 

"Holala, kijk eens wat een mooi kippetje we hier hebben!” 

Nele schopte woest om zich heen. 

"Laat me los bruut! Blijf met je poten van mij af!"

De man had geen enkele moeite om Nele in bedwang te 

houden. De twee die Hugo vasthielden hadden het een 

stuk lastiger. Met een krachtige ruk bevrijdde hij een arm 
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en een flits later knipte hij met een grote vuistslag het 

licht uit bij de verraste bandiet. Bij zijn val leverde de 

onfortuinlijke man enkele tanden in. 

Hugo bespaarde de man ongewild een bezoek aan de 

chirurgijn, want het uitgedunde gebit was al niet van de 

beste kwaliteit. 

Languit plofte op hij zijn rug, terug de struiken in. Van een 

struikrover gesproken. 

Helaas voor Hugo waren de rovers veruit in de 

meerderheid en meteen stortten vier bandieten zich op 

hem. 

Adriaan, nochtans geen kleine jongen, had zich bij zijn 

gevangenschap niet verweerd en keek onbeweeglijk toe 

hoe Nele op de schouder werd gelegd en Hugo tegen de 

grond werd gehouden door vier ongure mannen. 

Toen het wat rustiger geworden was, stapte de 

vermoedelijke aanvoerder breed grijnzend naar voren en 

na een tikje op de wang van Nele, beende hij wijdbeens 

naar de zwaar hijgende Hugo. 

"Jouw vriendje maakt nogal indruk op mijn mannen, 

poppetje."

Hij trok langzaam een afgrijselijk lang mes. 
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"We zullen hem wat minder praat leren ophebben. 

Zonder tong zal hij minder lawaai maken, wat denken 

jullie, mannen?" 

Een instemmend gelach steeg op uit de groep, samen 

met een gillende stem  van Nele.

"NEE !" schreeuwde ze vol angst. 

De man sloeg geen acht op Neles gejammer. 

"Zet het ventje eens tegen de boom, ik werk liever op een 

gemakkelijke hoogte." 

Aangemoedigd door het gelach van de mannen werd 

Hugo ruw tegen een brede eik gebonden. De 

roverhoofdman stond nu oog in oog met Hugo. Het lange 

mes ongezond dicht tegen zijn wang. 

"Ik snij ze er langzaam uit jongen, dan geniet je er nog 

wat van!." 

Plots daverde een enorm gevaarte uit het struikgewas. 

De gevangenen schrokken zich bijna dood want het leek 

alsof het hele woud plots tot leven kwam. 

Een ogenblik later stond een groot strijdros tussen de 

mannen. Hoog op het paard zat een zwarte ridder in 

strijdtenue. "Ophouden idioten! Deze jongeren staan 

onder mijn bescherming!" 
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“Heer Roland!" riepen enkele bandieten verrast uit. 

"We hadden u nog niet verwacht!" sprak de aanvoerder 

heer Roland nogal onbeschaamd aan. 

"We vonden deze drie gluiperds op ons pad en ze 

kwamen nogal dicht bij onze schuilplaats. We wilden 

geen pottenkijkers."

Heer Roland keek neer op de man. 

"Maar goed dat ik jullie kabaal hoorde,” zei hij, "Jullie zijn 

tot in Aelst te horen. Maak ze los! Ze gaan met ons mee 

en dat is een bevel, Hugo!" 

Bij deze laatste woorden keek hij Hugo recht in de ogen. 

Het duurde een tel en toen keerde de zwarte ridder het 

paard en reed het pad op. 

Het onfortuinlijke drietal werd te midden van de 

struikrovers meegevoerd, de ridder achterna. 

Terwijl ze op pad gingen werd het steeds donkerder, 

maar de bende wist blijkbaar zeer goed waar de weg hen 

heen voerde. Op een gegeven moment verliet de groep 

het pad en werd een smalle wegel gekozen, terug het 

woud in. Het pad was nauwelijks van de begroeiing te 

onderscheiden en de groep liep op een lange rij. 

Helemaal vooraan kon Hugo de ridder te paard 
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onderscheiden als een grote zwarte bewegende 

schaduw. Hij liep als laatste van het drietal met meteen 

achter zich de vermeende hoofdman met het lange mes. 

Niemand sprak. Hugo voelde de jeukende pijn van zijn 

gekwetste rechterhand. De kwaliteit van zijn 

tegenstanders gebit was blijkbaar nog niet zo slecht 

geweest.

" De volgende keer mik ik op de neus," bedacht hij nors. 
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H  oofdstuk 6 : De bende van de zwarte ridder.

De tocht door het woud duurde een goed uur. De nacht 

was over het woud neergedaald. Slechts hier en daar 

verlichtte de maan een zeldzame open plek in het woud. 

Van oriënteren was er bij het drietal al lang geen sprake 

meer. Het was voor geen van hen duidelijk of ze nu naar 

het noorden, het zuiden, het oosten of het westen 

trokken. De warme augustusnacht zorgde er voor dat ze 

steeds gezelschap hadden van allerlei vervelende 

insecten, zoemende beesten die je overal trachten te 

steken. 
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Toen betraden ze een plek waar verscheidene bomen 

gekapt waren en waar een tiental blokhutten tussen de 

bomen waren opgetrokken. Hier en daar smeulden kleine 

vuren in ijzeren stookmanden. 

Tientallen mannen kwamen de groep verwelkomen. De 

leden van hun groep verspreidden zich en een groot deel 

verdween meteen in de hutten. 

Heer Roland liet zijn paard halt houden voor een grote 

blokhut en terwijl hij afsteeg werd het drietal bij hem 

gebracht. Hij ontdeed zich langzaam van zijn mantel en 

sprak de jongelingen toe : 

“Welkom bij de bende van de zwarte ridder. Ik zal jullie 

meteen een en ander verklaren, maar dat kunnen we 

best bij een stevig avondmaal.” 

Beleefd wenkte hij hen om de blokhut binnen te treden. 

Binnen snoof Hugo de geur van hout en hooi, gemengd 

met die van braadkip. Een jongeman was bezig een 

kandelaar aan te steken, zodat de vlammetjes speelse 

schaduwen op de wanden toverden. De ruime hut met 

dik strooien dak was lekker koel. 

“Michiel, we hebben gasten,” sprak heer Roland, “ de 

jongedame zal in de kleine kamer slapen, de beide 
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jongeheren op de zolder. Zorg eerst voor wat versterking, 

wil je?” 

Michiel knikte onderdanig en verdween meteen in een 

deurgat dat hoogstwaarschijnlijk de keuken verborg. 

De zwarte ridder hing zijn mantel naast de ruw 

opgetrokken schoorsteen. Een enkel kippetje hing vrolijk 

aan een spit te braden en werd weldra vergezeld door 

drie zusjes. Tegen de wand hingen twee grote zwaarden. 

Hugo zag met zijn kennersblik van een smid dat het 

strijdwapens waren van een zeer degelijke makelij. Heel 

wat robuuster dan de dorpsdegens die hij bij Korneel had 

leren maken. 

Op het kruispunt waar het gevest overging in de kling 

ontdekte Hugo een schildje met zwart en goud. Dat 

kwam hem op de een of andere manier bekend voor, 

maar hij besteedde er verder geen aandacht aan. De 

grote Engelse handboog en leren pijlkoker 

interesseerden hem veel meer. 

Een tiental pijlschachten staken fier uit de koker. Hij zag 

zichzelf al de pees spannen. Het doel langs de gestrekte 

linkerarm in het vizier nemen. Een kort ogenblik de adem 

inhouden en dan met een soepele beweging de vingers 
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ontspannen om de pijl op zijn doel los te laten. Zo had hij 

het gehoord van een leermeester, toen deze Jan 

onderricht gaf op de binnenkoer van het kasteel. 

Ongemerkt had hij vanuit de paardenstal het gebeuren 

telkens weer gadegeslagen. Hij wist perfect hoe het 

moest gebeuren en zag vaak hoe Jan in de fout ging, 

maar zelf had hij nooit de boog mogen hanteren. 

Plots werd hij zich weer bewust van hun gevangenschap 

en hij keek Nele bezorgd aan. 

Ze was moe, ze zag eruit alsof ze elk moment op de 

houten plankenvloer kon neerstorten. Haar broer stond 

ook te wankelen op zijn benen. Hijzelf voelde zich al bij al 

nog behoorlijk goed, hoewel een bank om op te zitten 

toch welkom zou zijn geweest. 

Heer Roland wenkte hen vriendelijk om aan de robuuste 

tafel plaats te nemen. Michiel serveerde brood, fruit en 

kip, maar at zelf niet mee. 

Terwijl ze op het eten aanvielen leunde heer Roland 

glimlachend achterover en liet zich een kroes schuimend 

bier volschenken. 
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Tussen enkele happen door keek Hugo de bendeleider 

scheef aan. De grote ring aan diens linkerhand viel hem 

voor het eerst op. Dit was geen ring van een rover, maar 

paste eerder bij een ridder. Misschien was het ooit de 

ring van ridder geweest. Een beroofde ridder. 

Wat hem nog niet was opgevallen was een grote 

landkaart die uitgerold op een brede lezenaar lag. Twee 

kandelaars dienden als verlichting en weerhielden 

tegelijkertijd het weerbarstige perkament ervan terug op 

te rollen. Nu viel zijn blik op de tekening. 

Hugo had uitstekende ogen en een scherpe blik. Hoewel 

hij de details niet kon onderscheiden herkende hij de 

grote woorden die Gent, Aelst, Geraardsbergen en 

Oudenaerde aanduidden. Temidden van de drie laatste 

steden zag hij heel duidelijk Herzele opgetekend. Een 

kruis ten noorden van het centrum deed hem vermoeden 

dat dit de schuilplaats was waar ze zich bevonden. 

“Vrienden,” sprak heer Roland glimlachend, “laat ik jullie 

meteen duidelijk maken dat jullie geen gevangen zijn, 

ook al lijkt het op het eerste zicht zo. Ik en mijn mannen 

hebben niet het minste kwaad in de zin. Jullie zijn vrij om 
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te blijven of te gaan, maar jullie moeten eerst een en 

ander duidelijk weten. Deze morgen vertrok ons aller 

geliefde heer van Herzele,” - hij glimlachte met een 

ironische trek op zijn gezicht - “naar Gent. Hij ontmoette 

daar Jacob Van Artevelde en diens patriciërs. Daarna 

heeft hij bezoek gebracht aan Leopold, graaf van 

Vlaanderen en vazal van de Duitse Keizer. Dit laatste 

weet Jacob niet en hij denkt dat Walter een trouwe 

medestander is. Helaas speelt Walter onder één hoedje 

met de wrede en valse Leopold met de bedoeling een 

uithuwelijking van een van zijn zoons te kunnen regelen 

met de nicht van Leopold. 

Je ziet dat ik mijn informanten heb. Dankzij hen ben ik op 

de hoogte van dit verraad. Ik moet Jacob waarschuwen 

maar ik kan niemand van mijn trawanten naar Gent 

sturen want zij zijn daar te goed gekend en niet gewenst. 

Drie ongekende en onschuldige jongeren kunnen 

daarentegen ongehinderd Gent binnenkomen en met een 

van Jacobs hoofdmannen in contact komen om hem een 

brief af te geven. Met andere woorden, ik heb jullie nodig 

om een brief te bezorgen bij Willem Van Vaernewijk, zijn 

eerste hoofdman.” 
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De drie vrienden keken elkaar aan. Nele had het moeilijk 

om bij de les te blijven en ook Adriaan was doodmoe. 

Daarom nam Hugo het woord. 

“Heer Roland, we zijn zeer moe en zouden graag eerst 

rusten om u morgenvroeg een antwoord te geven op uw 

vraag.” 

“Je hebt gelijk, Hugo,” sprak de ridder, “jullie moeten 

ongetwijfeld zeer vermoeid zijn. Michiel zal jullie de 

slaapplaatsen wijzen.” 

Michiel stond meteen naast zijn heer, alsof hij uit het 

niets verschenen was en begeleidde Nele naar een 

smalle deur in de verste hoek van de hut, verdween even 

met haar in het donkere kamertje, maar stond een 

ogenblik later alweer naast de twee vermoeide 

jongemannen. 

Hij had een kandelaar bij Nele achtergelaten en nam een 

tweede kaarsenstandaard in de hand. Met een knikje van 

het hoofd gebaarde hij hem te volgen. 

Wat verder stond een ladder die naar de zolder leidde. 

Michiel ging voorop en de beide jongelingen kropen 

achter hem aan de ladder op. 

Hier waren geen bedden te bespeuren. Met enkele 
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dekens maakten Hugo en Maarten een zacht strobed en 

Michiel was nog maar net de ladder terug afgedaald of ze 

lagen onder de wol. Met hem verdween ook alle licht en 

er viel een vreemde duisternis over hen. 
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H  oofdstuk 7 : De opdracht 

Vreemde geluiden drongen zijn oren binnen. Het leek of 

onder hem een bende marktkramers over hun 

standplaats ruzie maakten. 

Toen hij zijn ogen opende schrok Hugo plots recht. 

“Waar was hij?” 

Door het strooien dak priemden hier en daar enkele 

magere lichtstralen. Hugo haalde zijn vingers door zijn 

verwilderde haardos. 

“De bende van de zwarte ridder. Daar zitten we nog 

altijd,” schoot het door zijn hoofd. 
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Adriaan lag nog te dommelen. Die was echt uitgeteld 

geweest gisterenavond. Ze hadden nog helemaal niet 

gesproken over het verzoek van de ridder. Daarom 

schudde hij de slaapkop met zijn linkervoet wakker. 

Terwijl Adriaan langzaam uit de wereld van de dromers 

naar de aarde neerdaalde, stak Hugo meteen van wal. 

“Adriaan, we zullen naar Gent moeten. De ridder heeft 

ons gevraagd daarover na te denken een besluit te 

nemen.” 

Adriaan keek nogal schaapachtig. 

“Wat kunnen we anders? Die ridder zal ons niet laten 

gaan! Misschien krijgen we tijdens de tocht naar Gent 

wel de kans om de benen te nemen,” merkte Adriaan op. 

Hugo streek bedenkelijk over zijn kin. Een stoppelbaard 

deed zijn intrede. 

“Ik vrees dat we inderdaad geen andere keuze hebben. 

We hebben denk ik niets te vrezen want wie kent ons in 

Gent? Enkel heer Walter en zijn gevolg!” 

“Als we bij hen uit de buurt blijven kan ons niets 

gebeuren. De boodschap overhandigen en terugkeren, 

dat is de opdracht.” Zonder nog verder uit te wijden, 

baande Hugo zich een weg door het stro naar het 
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zolderluik. Maarten volgde gedwee. 

Alsof hij reeds uren op hen stond te wachten 

verwelkomde Michiel de jongelui en leidde hen meteen 

naar de ontbijttafel.

Het stevige roggebrood, een worst en een kan 

geitenmelk gingen er wel in. 

Iets later kwam Nele erbij. 

Hugo sprong meteen recht. Liefdevol nam hij haar in zijn 

armen en zoende haar heel teder op de lippen. Breed 

glimlachend omarmde ze haar geliefde en trok hem dicht 

tegen zich aan. 

“Ik hou van je,” fluisterde ze in zijn oor. 

Terwijl zijn hart volliep van warme liefde bekeek hij haar 

mooie figuur. 

Hugo was altijd weer versteld hoe mooi Nele was. 

Ondanks haar nogal verwarde blonde haren en de slaap 

in haar ogen was ze een mooie verschijning. 

Iets wat ook Michiel liet blijken : hij goot de melk bijna in 

de schoot van Adriaan, die net op tijd met een vloek 

rechtsprong. 

“Kijk uit, ezel ! Zie wat je doet !” 

Michiel verontschuldigde zich veelvuldig en droogde  
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meteen de tafel en Adriaans stoel met een doek die uit 

het niets in zijn hand verschenen was.

Lachend schoven Nele en Hugo aan. 

Nog geen kwartier later verscheen Ridder Roland in de 

kamer. Hij was zwaar uitgedost met laarzen, een mantel 

en een lang zwaard aan zijn heup. Een snelle blik op de 

wand maakte Hugo meteen duidelijk dat het een van die 

wapens was die de ridder daar aan zijn gordel droeg. 

Weinig ridderlijk, eerder lomp, plofte hij neer op de bank 

aan het hoofdeinde van de tafel. 

“En vrienden,” vroeg hij, “hebben jullie nagedacht over 

mijn voorstel?” 

Nele keek met vraagtekens in de ogen op. 

“Zij heeft alles gemist,” bedacht Hugo, “ze was 

gisteravond niet meer in staat geweest om het gesprek te 

volgen en ook deze ochtend hadden ze het er met haar 

niet over gehad.”

“ Heer Roland, wij zullen naar Gent gaan en uw 

boodschap afleveren bij  de heer Van Vaernewijk, maar 

als tegenprestatie moet ik vrijgesproken worden van de 

zogenaamde ontvoering van Nele. Hoe zal u dat voor 

mekaar krijgen?” 
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“Mijn beste vriend,” glimlachte de ridder, “ik ken jouw 

vader en de meeste van de dorpshoofden. Ook vader 

Ambrosius is mij niet onbekend, hoewel het lang geleden 

is dat ik mij in de streek vertoonde. Ik kan je verzekeren 

dat je van alle blaam verlost zult worden eens je 

terugkeert naar het kasteel van Herzele.” 

Bij die woorden stak hij een reusachtige hand uit naar 

Hugo en glimlachte. Hugo aarzelde even, maar de 

ridderlijke uitstraling van de man leek hem oprecht en hij 

greep de hand stevig beet. 

“Als het kan, dan vertrekken we vandaag nog.” 

De ridder knikte goedkeurend en riep Michiel toe : 

“Haal Jacob, we moeten meteen een en ander regelen 

voor een reis naar Gent. Er is nog een klein detail dat ik 

je onder de aandacht moet brengen: Nele zal hier blijven. 

We kunnen hier een vrouwelijke hand gebruiken en dat 

verzekert mij dat jullie niet vergeten om terug te komen. 

Ik zou het niet leuk vinden mochten jullie er vanonder 

muizen en de plaats van dit kamp in ongewenste oren 

fluisteren. Ik hoop dat je mij begrijpt!”

Hugo's blik verstarde bij deze woorden. Dit had hij niet 

verwacht. De ridder had blijkbaar een vermoeden van 
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hun plan. Hij was voorzichtiger en slimmer dan hij 

gedacht had. 

Hij keek verdrietig in de blauwe ogen van Nele en zag 

dat ze bang was om hier alleen achter te blijven tussen 

deze ruwe mannen. 

Heer Roland zag hun angst en stelde hen meteen 

gerust : “Op de eer van mijn ridderschap verzeker ik je 

dat Nele met geen vinger zal aangeraakt worden. Zij zal 

enkel bij mij in dienst zijn tot jullie terugkeren.” 

“Dat hoop ik maar voor jou ridder,” zeiden Hugo en 

Adriaan bijna gelijktijdig. 

“Dat is dan afgesproken,” glimlachte de ridder. 
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H  oofdstuk 8 : De herberg

Een bode legde de vijfentwintig kilometers naar Gent in 

enkele uren af, maar met paard en kar deed je er al gauw 

zeven uur over. Dus was het al avond toen de groep van 

drie ruiters en een kar met Hugo en Adriaan op de bok in 

de buurt van Gent een avondonderkomen zochten. 
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Het dorp waar de herberg de Pepermolen hen onderdak 

verschafte was Ledeberg. De naam van het dorp vond 

zijn oorsprong in de oude Germaanse betekenis 'berg 

aan de waterloop'. De benaming 'berg' was tamelijk 

overdreven, maar dat was typisch voor Vlaanderen. De 

heuvel langs de Schelde waarop een paar huizen, de 

Pepermolen en het kerkje stonden, stelde niets voor. 

Enkel de hofstede van Ignacius was het vermelden 

waard. 

Hugo was blij met de rustpauze, want zijn achterwerk 

leek tot pulp vermalen door het voortdurend schokken 

van de houten bok. Meer dan zeven uur waren ze door 

elkaar geschud. 

Ze waren door boerendorpjes als Sint-Lievens-Houtem, 

Scheldewindeke en Merelbeke getrokken, zonder te 

verpozen. De drie zogenaamde begeleiders, - eerder 

bewakers, vermoedde Hugo -, hadden hen geen kans 

gegeven om ergens halt te houden. Tijdens het rijden 

werd wat brood en vlees geknabbeld en wat water 

gedronken. Tot ze hier in Ledeberg arriveerden. 

Hugo noch Adriaan hadden er enig benul van dat ze 
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eigenlijk aan de poort van de grootste stad van 

Vlaanderen zouden overnachten. Hugo was net als 

Adriaan nog nooit zo ver van huis geweest. Hij kende de 

grote stad uit de verhalen op het kasteel of van hetgeen 

Korneel hem soms vertelde tijdens het balgen van het 

vuur. 

Jacob, de leider van hun drie bewakers, wenkte Hugo 

toen ze voor het avondmaal aanschoven. Hij ging bij hen 

aan het eind van de lange houten tafel op de bank zitten. 

Terwijl dampende pap, brood en heerlijk ruikende 

gebakken kip opgediend werden, boog Jacob zich over 

tafel. 

“Hier is onze eindbestemming, Hugo. Jij en Adriaan rijden 

morgen, zodra de brug is neergelaten, door de 

stadspoort. Ik heb hier een stadsplan waarop de weg is 

aangeduid naar het verblijf van Willem van Vaernewijk, 

de belangrijkste hoofdman van Jacob Van Artevelde. 

Daar meld je je aan met een brief die ik je morgenvroeg 

zal geven. Je krijgt van mij een tweede brief die je 

persoonlijk aan de heer Vaernewijk zal afgeven. Daarna 

kom je zo snel mogelijk naar de herberg. We verwachten 

je tegen de middag hier terug. Begrepen?”
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Hugo kon weinig anders dan instemmend te knikken en 

de kaart aan te nemen. 

Zonder veel blijk van enthousiasme stond hij op en ging 

aan het andere eind van de tafel bij Adriaan zitten. 

Niemand merkte de donkergeklede figuur op in de verste 

hoek van de herberg op. Het was een onopvallende man 

in een eenvoudig korte tenue met bruine broek. Zijn 

voeten zaten in veel gebruikte leren laarzen en aan zijn 

gordel hing een korte dolk. De man had het vijftal sedert 

hun intrede in de herberg voortdurend in de gaten 

gehouden en stond nu langzaam van zijn stoel op. 

Adriaan zat al aan een tweede kom pap te slurpen en 

keek smekkend over zijn lepel hoe Hugo zijn kom vulde. 

“Pas op Hugo, verbrandt je gezicht niet, de pap is ferm 

heet!”

Hugo glimlachte zuinig. Zijn gedachten zaten bij zijn 

geliefde Nele. Hij had haar pas een halve dag verlaten en 

hij miste haar. Zijn liefde was sterk en oprecht. 

“Als die zwarte duivel haar ook maar met zijn pink 

aangeraakt heeft, hak ik hem in stukken,” dacht hij met 

een wrange trek om zijn lippen. 

Adriaan gaf hem een por met zijn elleboog.
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“Hugo, hoe zit het voor morgen?” 

Hugo stortte meteen weer in de werkelijkheid. 

“Heu, we moeten morgen een brief afgeven bij een 

zekere Willem van Vaernewijk. Laat ons eerst eten en 

dan het plan bekijken.” 

Hij wees hierbij op de rol papier die naast de broodmand 

lag. Ze lieten het zich smaken en, terwijl hun drie 

bewakers zich tegoeddeden aan een pul bier en een 

spel kaarten, ontrolden ze het stadsplan. 

Ze merkten niet op dat de man met de dolk op dat 

moment voorbij slenterde. Hij hield even de pas in en liep 

toen naar de buitendeur. Net voor hij de herberg verliet 

ving hij de blik van Hugo, die om een of andere 

mysterieuze reden opkeek en de man aanstaarde. De 

man was een ogenblik later verdwenen. 
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H  oofdstuk 9 : Willem van Vaernewijk

Terwijl de ochtend langzaam zijn zonnige intrede deed 

bereikten Hugo en Adriaan de Sint-Lievenspoort van 

Gent. De stad had negentien toegangspoorten, was meer 

dan zevenhonderdtwintig morgen (zeshonderd hectaren) 

groot en had een omwalling van vijfduizend roeden 

(ongeveer veertien kilometer) lang. Het was de grootste 

stad in de Nederlanden. 

Hugo had met grote ogen toegekeken hoe grote schepen 

aan de Vlaamse kaai aanlegden om enorme pakken 

linnen in het ruim te laden. 

Terwijl het onvermoeibare boerenpaard hun kar 

verdertrok langs de Benedenschelde, staken ze lange 

platte boten voorbij die door tientallen mannen en 

vrouwen voortgetrokken werden in de richting van de 

stad. 
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“Er zijn zelfs kinderen bij,” merkte Adriaan droevig op. 

Ondanks het vroege uur was er al veel bedrijvigheid aan 

de bewaakte poort. De twee gewapende stadswachters 

waren in de blauwe kleuren van de stad uitgedost. Ze 

droegen beiden een kort zwaard met rond schild op de 

ene en een dolk op de andere heup. Een blinkende helm 

en een maliën schouderkap beschermden hun hoofd en 

schouders. Hun vervaarlijke hellebaarden staken ver 

boven het volk uit.  Ze leken heel wat mensen te kennen, 

want voortdurend klonk een groet en soms volgde een 

vriendelijke opmerking. 

Toen ze de zware houten poort passeerden, schonk geen 

van de wachters enige aandacht aan de twee 

jongemannen. 

“Zo, we zijn binnen,” dacht Hugo.

Maar hij moest zijn mening herzien want wat verder 

doemde alweer een stadspoort op. Deze was een stuk  
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smaller, maar blijkbaar onbewaakt. 

Hun kar kon net passeren, maar omdat geen van beiden 

ervaren menners waren bleven ze halverwege steken 

tegen de kant. Even blokkeerden ze de toegang, 

waardoor ze de ware aard van de Gentenaars leerden 

kennen. 

Franse vloeken vlogen in het rond, begeleid door woeste 

blikken en zwaaiende vuisten. Het duurde maar even en 

toch leken ze meteen de woede van gans de stad over 

zich te krijgen. 

Wat later lieten ze de Koepoort achter zich en sjokten ze 

langs de Overschelde de laatste toegangspoort 

tegemoet. Boven de Brabantpoort hing het wapen van de 

stad Gent, een zwart schild met daarop een witte 

klauwende leeuw met een vuurrode tong en op het hoofd 

een gouden kroon. 

Plots stonden ze op een plein waarop vijf smalle straten 

uitliepen. 

“Ik denk dat we beter te voet verder trekken, Adriaan,” 

sprak Hugo tot zijn maat. 

“Stel je voor dat we helemaal vast raken in zo'n steeg. 

Daar bij de smidse laten we onze knol even achter. Lang 
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kan het niet duren.” 

De smid was zo vriendelijk op het dier en de kar te 

passen en wat later, met de kaart in de hand doorkruisten 

ze de stad. 

Na een tijdje de Reep te hebben gevolgd (dat konden ze 

nog net terugvinden) raakten ze helemaal de draad kwijt. 

Alle straatjes leken op mekaar. 

Het begon al warm te worden en de eerste 

zweetdruppels parelden boven hun wenkbrauwen. Net 

op het moment dat Hugo een zakdoek opdiepte om het 

vocht van zijn voorhoofd te verwijderen botste hij nogal 

onhandig tegen iemand aan. Ondanks zijn excuses 

versperde de man hen verontwaardigd de weg. 

“Wie denk je wel dat je bent, vreemdeling?” riep de man 

in een bijna niet verstaanbaar Gents. 

Alsof het een geoefende scene was, stonden plots nog 

vier andere kerels rondom het tweetal uit Herzele. Ze 

waren alle vijf gekleed in korte ruwe wollen jassen, 

versleten broeken en twee van hen droegen een platte 

muts op het hoofd. 

De aanstoker leek de leider, want alleen hij droeg een 

dolk aan zijn riem. 
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“Twee kippen om te pluimen, jongens,” riep hij en hij 

stapte op Hugo af. 
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Hij was zelfverzekerd want hij liet zijn dolk tussen zijn 

riem steken. 

“Kom ventje, geef dat papier maar aan oom Ben.” 

Maar toen hij Hugo bij de kraag wilde vastgrijpen, 

ontplofte een geweldige vuistslag in zijn gezicht. Hugo 

had deze keer wel goed gemikt want hij hoorde een doffe 

'krak' toen hij de schavuit de neus brak. 

Even waren zijn vier kompanen verrast, toen ze hun 

leider achterover zagen vallen. Dat ogenblik was echter 

van korte duur. Ze stortten zich schreeuwend op de twee 

vrienden.

Adriaan, die dit keer niet te verbouwereerd was om te 

reageren, haalde met een enorme zwaai uit naar de 

grootste van de vier overblijvers. Zijn geharde leven op 

de hofstede van Ruddilla had hem grote knuisten, brede 

schouders en meer kracht dan gelijk welke stedeling van 

Gent opgeleverd. 

Met drie ferme uithalen vloerde hij de overvaller. Vier 

tegen twee was echter een ongelijke strijd. Ondanks hun 

strijdlust kregen Hugo en Adriaan rake klappen. 

Hugo moest als eerste het onderspit delven toen een van 

de bandieten een houten knuppel gebruikte om hem in 
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de nek te slaan. 

Half buiten westen tuimelde hij over een berg afval in het 

stinkende beekje dat in elk straatje de sfeer verpestte. 

Hoewel de geur ieder modern mens uit de diepste coma 

zou wekken, raakte Hugo niet meer overeind en bleef hij 

met zijn gezicht in het vieze water liggen. 

Vaag hoorde hij een stem bulderen.

“Zo is het genoeg, lelijkaards !” 

Hugo richtte zich moeizaam op uit de open riool en zag 

een nogal brede man met kort zwaard in aanslag de 

steeg instormen. Hij hoorde wat tumult en toen hij 

hoofdschuddend overeind kroop hadden de 

straatvechters de benen genomen. 

Gelukkig had hij een harde kop. Een dikke buil en een 

pijnlijke nek was de enige schade die hij opgelopen had, 

een stinkend hemd niet meegerekend. 

Adriaan wreef flauw glimlachend over zijn kin. Een van 

de aanvallers moest hem goed geraakt hebben want er 

tekende zich een blauw grijze vlek af op zijn gebruinde 

aangezicht. 

“Zijn jullie oké?” vroeg de man hen bezorgd. 
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“Ik denk het wel,” antwoordde Hugo, “alleen het 

stadsplan zijn we kwijt. Ze dachten wellicht dat het een 

belangrijk document was !” 

Heimelijk tastte Hugo op zijn borst en voelde de twee 

brieven nog onder zijn hemd zitten. 

“Ik dank u , heer. U heeft ons het leven gered,” zei hij 

terwijl hij de stedeling aankeek. 

“Wij waren op weg naar het Veerleplein.” 

Het was een goed gevulde heer in een groene jas en een 

vreemde muts met een lange staart op het hoofd. Later 

vernam Hugo dat het een Kaproen werd genoemd. 

“Het Veerleplein? Daar moet ik toevallig naartoe. Jullie 

moeten toch niet bij schepen Willem van Vaernewijk zijn? 

Ik heb met hem een bespreking deze ochtend.” 

“Een ware spraakwaterval,” dacht Hugo, terwijl hij de 

man met de enorme mouwen en rode hozen van kop tot 

teen opnam.

“Inderdaad,” zei Adriaan in zijn beste Vlaams, “wij 

moeten hem een boodschap van ... “

Hugo trok Adriaan nog net op tijd aan de arm. 

“Wij moeten hem dringend een boodschap afgeven, 

heer!” 
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De dikkerd trok even verschrikt de wenkbrauwen op bij 

het plotse optreden van Hugo. 

“Ik zal u graag begeleiden, jongeheren,” en hij sloeg ze 

beiden op de schouders alsof ze mekaar al jaren kenden. 

Ze liepen doorheen een doolhof van smalle straatjes van 

aangestampte aarde. Bij elke voetstap dwarrelde stof op. 

In het midden van elk straatje liep een dun stinkend 

beekje. Hetzelfde beekje waarvan Hugo het genoegen 

had gekregen om het van nabij te bestuderen.

De huisjes stonden in lange rijen tegen mekaar geprangd 

en waren opgetrokken in hout en leem. De straatjes 

waren zo smal dat het leek of de voorgevels elk moment 

op straat konden neerstorten. 

In de meeste ervan lagen hopen etensresten en afval 

waar zwermen vliegen de strijd aanbonden met magere 

honden om nog iets eetbaars te veroveren. Het stonk er 

verschrikkelijk, maar hun gids leek dat niet te merken. 

Toen ze bij Sint-Jacobs langs de indrukwekkende 

gelijknamige kerk en het belfort passeerden, waar 

blijkbaar nog een vijfde verdieping bovenop gebouwd 

werd, hielden ze hun adem in. Zo'n adembenemende 

bouwwerken hadden ze nog nooit gezien. 
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Het belfort stond nog volledig in de houten stellingen en 

op dit vroege uur krioelde het reeds van de bouwvakkers. 

“De toren moet hondervijfendertig el (vijfennegentig 

meter) hoog worden,” vertelde de groene muts.

Na een klein half uurtje staken ze een stenen brug over 

en hielden ze halt tegenover het Gravensteen. 

Hugo en Adriaan stonden met de mond open naar het 

kasteel te staren. Het machtige gebouw torende als een 

reus boven de stad uit. De immense ophaalbrug was 

neergelaten over de wal die gevormd werd door het 

riviertje met de lieftallige naam “Veerle” en het ijzeren hek 

was opgetrokken. 

Allerlei nogal belangrijk lijkende personaliteiten liepen af 

en aan. 

“Het stulpje van onze graaf van Vlaanderen,” zei de dikke 

gids schertsend. 

Het was duidelijk dat hij niet te hoog opliep met de 

bestuurder van Vlaanderen. 

“Jullie moeten echter hier zijn, vrienden” en hij wees een 

groot godshuis aan tegenover het kasteel. 

Het gebouw had een indrukwekkende dubbele deur. 

Erboven prijkte een Christusbeeld met een Latijnse tekst 
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erboven geschilderd. De letters waren wat afgebladerd, 

waardoor ze onleesbaar waren. 

“We zijn er,” riep hun gids en hij beukte met volle vuist op 

de deur. 

Het duurde niet lang of een rijzige jongeman in een lange 

mantel en met eenzelfde vreemde muts op het hoofd 

opende de deur. Onder zijn mantel staken twee lange 

puntige schoenen.

“Mijn goede vriend Rudolf, zoals gewoonlijk ruim op tijd. 

Ik zie dat je nog jong volk meebrengt ook.” 

“Beste Willem, deze twee heren waren op zoek naar jou, 

ik heb ze maar tot hier begeleid, voor de rest laat ik ze 

aan jou over.” 

Willem van Vaernewijk knikte, 

“Je kent de weg, Rudolf,” en de vriendelijke dikkerd liep 

een lange hoge gang door naar achteren. 

Wat verder in de straat leunde de vreemdeling van uit de 

herberg tegen de deurstijl van een kleermaker. 

Willem liet Hugo en Adriaan een kamer binnen met hoge 

ramen die uitkwamen op de straat. Het was een gezellige 

kamer met een grote schrijftafel. Een wand was 

ingenomen door een enorme boekenkast. Zoveel boeken 
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had Hugo nog nooit bijeen gezien. Op de grond lag een 

dik tapijt met prachtige motieven. Achter de schrijftafel 

stond een grote stoel waarvan de leuningen prachtig 

versierd waren met kunstig snijwerk.

Willem nam in de grote stoel plaats en keek de beide 

vrienden verwachtingsvol aan. 

Hugo overhandigde hem de brief, maar zei verder niets.

Zwijgend verbrak Willem het zegel en las de inhoud. 

“Zo,” zei hij, “jullie zijn boodschappers van Heer Roland, 

blijkbaar moet ik drie namen van jullie krijgen.” 

Hugo en Adriaan keken mekaar aan. 

“U bedoelt waarschijnlijk ons beide, Hugo en Adriaan, en 

ook Nele die in Herzele achtergebleven is.” 

Willem glimlachte. 

“Inderdaad, we moeten in deze gespannen tijden nogal 

voorzichtig zijn met boodschappers. De graaf van 

Vlaanderen, mijn buurman zoals je wellicht gezien hebt, 

ligt op sterven en er is heel wat spanning in de stad. Dit 

weten jullie wellicht niet, maar onze stad wordt heen en 

weer getrokken tussen Engeland en Frankrijk. Onze stad 

is vergeven van de spionnen van Filips V en Edward II.” 

“Mag ik dan nu de brief van mijn goede vriend Lodewijk 
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van Herzele?” 

“Lodewijk van Herzele?” riepen Hugo en Adriaan 

gelijktijdig uit.

Ze stonden beiden alweer met de open mond elkaar aan 

te staren. 

“Maar die is toch dood? Iedereen in Herzele weet dat de 

broer van Walter vermoord werd door een roversbende.” 

“Helemaal niet beste vrienden. Dat is het verhaaltje dat 

iedereen in Herzele gelooft. Zelfs Walter gelooft dat het 

zo gebeurd is. Walter heeft zijn broer verjaagd omdat hij 

een bastaard is en heeft hem in een valstrik gelokt. 

Enkele gehuurde schurken moesten hem vermoorden, 

maar Lodewijk van Herzele was toen reeds een geducht 

zwaardvechter. De vijf bandieten maakten geen enkele 

kans. Ze verdwenen in de moerassen rond Herzele. 

Walter heeft nooit geweten wat er precies gebeurd is. Hij 

denkt dat zijn broer dood is. Lodewijk is gevlucht naar 

Engeland en heeft er gediend onder koning Edward II. 

Omdat hij Vlaanderen kende, leidde hij vele konvooien 

met wol uit Engeland naar Gent. Twee jaar geleden is hij 

definitief teruggekeerd naar Vlaanderen en heeft hij hier 

in Gent, in dit huis, verbleven. Enkele weken geleden 
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heeft hij ons plots verlaten. Nu pas lees ik hoe het met 

mijn vriend gesteld is. En ik zie dat het goed gaat. Hij is 

blijkbaar niet op de hoogte van de nakende dood van 

Robrecht de Bethune.” 

Het viel Hugo op dat deze Willem van Vaernewijk met 

een scherp krassend Frans accent sprak. Dat had hij ook 

al opgemerkt bij hun groene begeleider, heer Rudolf. Het 

Frans was nu eenmaal de voertaal bij de edelen en 

blijkbaar ook bij de stedelingen. 
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H  oofdstuk 10 : De Leeuw van Vlaanderen 

Walter en Aldegonde hadden hun intrek genomen in het 

anderhalve morgen grote privédomein dat reeds twee 

generaties lang eigendom was van de van Herzeles. 

Vader Franco had in 1302 aan de zijde van Pieter de 

Coninck de Fransen verslagen en had hierdoor zijn 

positie als raadsman van de stad Gent bevestigd. Walter 

had met deze titel namelijk het volledige domein geërfd. 

De feestzaal van het herenhuis deed vaak dienst als 

vergaderzaal waarbij Walter de negenendertig 

schepenen van de stad ontving bij feestelijke 

106



besprekingen. Nu was hij echter met zijn twee oudste 

zonen Jan en Eduard op stap naar het Gravensteen. 

De graaf was ziek en werd in een van zijn 

privévertrekken verzorgd door een schare ziekenzusters 

en enkele vooraanstaande chirurgijnen. 

Walter werd bij zijn aankomst meteen bij de oude graaf 

gebracht. De edelman droeg de tekenen van een 

jarenlange strijd tegen de Franse koning. Zijn spierwitte 

haar was nu door ziekte dun geworden en zijn bleke huid 

was nu roze. Hij zat scheef weggezakt in een grote 

houten stoel en kuchte voortdurend onder het spreken. 

De graaf was, afgezien van een kamerjongen, alleen in 

de grote kamer.

“Mijn beste Walter,” begroette hij de heer van Herzele. 

“Sire,” sprak Walter, goed wetende dat deze titel enkel 

een koning toekwam, maar het streelde steeds weer de 

ijdelheid van de oude Leeuw van Vlaanderen, “ik heb 

gehoord dat u ziek bent. Is het wel verstandig om in dit 

koude vochtige kasteel te blijven?” 

De graaf kuchte als wilde hij de diagnose over het 

kasteel bevestigen. Nadenkend steunde hij het hoofd op 

zijn vuist. 
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“Een verblijf dichter bij de zee zou u goed doen. Waarom 

keert u niet terug naar Yperen? Wij kunnen uw zaken hier 

wel afhandelen,” Sprak Walter ernstig. 

Robrecht van Bethune verbleef zeer graag in Yperen en 

dat wist Walter heel goed. 

De graaf zei niets maar nam een belletje van de zware 

bijzettafel aan zijn rechterhand. Bijna onmiddellijk stond 

een lange magere man in een bleke mantel in het 

deurgat van de kamer. 

“Rentmeester Magius, laat alles klaar maken voor een 

reisje naar Yperen. Ik wil morgen vertrekken.”

“Jawel Heer. Zal ik magister Brevus uw medicijn laten 

brengen?” De rentmeester boog heel eerbiedig bij deze 

woorden. 

“Jawel, Magius, maar ik denk dat dat verdomde brouwsel 

niets uithaalt.” 

De graaf keerde zich tot de heer van Herzele. 

“Walter, ik heb hier genoeg raadslieden om de zaken op 

te volgen en de schepenen doen hier uitstekend werk. Ik 

verlang dat je mij vergezelt naar Yperen.” 

Walter boog meteen voor zijn heer.

“Natuurlijk Sire, dat spreekt voor zich. Ik tref meteen de 
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nodige maatregelen in mijn huishouding.” 

Een klein uurtje later stond hij in de leeskamer van 

Aldegonde en kondigde haar zijn reis aan. Ze was totaal 

niet verrast over deze boodschap, want dit was gewoon 

het vervolg op het lange gesprek dat ze beiden gevoerd 

hadden met de kleinzoon van de Graaf Van Vlaanderen. 

Een half jaar geleden was de enige opvolger van de 

graaf overleden en bijgevolg was Lodewijk van Nevers 

als kleinzoon de wettelijke opvolger van de graaf. Dit 

bood interessante vooruitzichten, vond Aldegonde, en de 

zaakjes in de goede richting sturen was haar specialiteit. 
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H  oofdstuk 11. Het domein van Herzele 

Wat er in de brief gestaan had werd hen niet 

geopenbaard en Hugo en Adriaan werden vriendelijk 

doch kordaat naar de voordeur geleid. Toen ze eenmaal 

buiten stonden overviel hen de warmte en ook de stank 

van de stad. 

Plots trok Adriaan Hugo tegen de muur van het gebouw. 

“Wat, verdomme, ... “

“Stil Hugo, kijk daar op de brug van het kasteel.” 

Nu zag ook Hugo drie bekende figuren het kasteel 

verlaten: Walter met zijn twee zoons. 
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Het portaal van het godshuis was groot genoeg om hen 

in te verbergen. 

“Zo'n grote stad,” dacht Hugo, “en toch lopen we ze 

tegen het lijf.” 

Het drietal liep zoals altijd met de neus hoogmoedig 

opgetrokken. Alsof ze zo boven de geur van rottend afval 

en uitwerpselen konden blijven. 

Ze liepen een steeg in en de verleiding om hen te volgen 

was zo sterk dat Hugo en zijn vriend er niet konden aan 

weerstaan. Op een veilige afstand hielden ze de drie 

Herzeelse heren in de gaten. 

Walter was voortdurend aan het woord want zijn armen 

zwaaiden steeds alle richtingen uit. Hij leek heel wat te 
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weten over de gebouwen die ze passeerden. 

Hugo vond dit achtervolgen wel spannend en ging er 

helemaal in op, hij vergat zelfs dat Adriaan hem 

gezelschap hield. Nog minder lette hij op de grauwe 

figuur die hen geen ogenblik uit het oog verloor. 

De dubbele poort waar de heren van Herzele 

binnenliepen stond uitnodigend open. Er was geen 

enkele bewaker te bespeuren, dus wat hield hen tegen 

om even stiekem poolshoogte te nemen. 

Het stevig uit de kluiten gewassen hoofdgebouw stond 

enkele tientallen meters van de stenen omheining 

vandaan. Het binnenplein was voor een deel geplaveid 

met platte stenen en aan beide zijden met struiken 

opgetooid. Zowel aan de linker-, als aan de rechterzijde, 

van het robuuste bouwwerk stond een schuur waar 

vermoedelijk de rijtuigen en de paarden achtergelaten 

werden. 

De twee vrienden kozen de struiken om zich tijdens hun 

tochtje rond het gebouw onzichtbaar te maken. 

De ramen werden gesierd met stevige ijzeren tralies, 

maar aan de achterkant stond een deur halfopen. 

Er leek niet veel beweging op dit middaguur. Ergens in 
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het grote gebouw was men aan het kokkerellen want een 

geur van gebraad prikkelde hun neus en deed hun 

magen vervaarlijk luid knorren. 

“Hugo, laten we terugkeren, straks betrappen ze ons 

hier!”

Maar Hugo liet zich niet ompraten. Hij leek als bezeten 

door het idee om in de eigendommen van zijn heer te 

neuzen. Hugo was al door de deur opgeslokt toen 

Adriaan besloot om op zijn stappen terug te keren. Hij 

hurkte tussen de struiken en wachtte op de spoedige 

terugkomst van Hugo. 

De plaats was nogal duister en het duurde even tot Hugo 

een grote houten ronde tobbe kon ontwaren in het 

midden van de kamer. Het leek op de wasplaats die hij 

kende in het kasteel van Herzele. Het kleine raampje aan 

de andere kant keek uit op een binnenplein dat gesierd 

werd met een fonteintje waarrond vier vreemde stenen 

figuren een dansje leken te maken.

Adriaans hart stopte met kloppen toen hij een forse 

knecht op dezelfde deur waar Hugo in verdwenen was 

zag afstappen. Het was te laat om Hugo te verwittigen en 

hij maakte een kruisteken toen de man de deuropening 
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binnenstapte. 

Het was niet duidelijk wie het meeste verrast was, maar 

Hugo was voortdurend op zijn hoede geweest waardoor 

hij als eerste kon reageren. 

In een reflex koos Hugo de linkerzijdeur en het geluk 

stond aan zijn zijde, want ze was niet vergrendeld. 

Een nieuw lokaaltje openbaarde zich. Een zware houten 

werkbank en massa's ijzeren gereedschap hing aan 

ijzeren spijkers tegen de wand. Er was geen tijd voor een 

uitgebreide studie van het ruime arsenaal aan 

werktuigen, want de knecht was reeds van zijn verbazing 

hersteld en opende de jacht op Hugo. 

“Hulp, een inbreker in huis!” schreeuwde de man 

luidkeels.

Hugo stootte een tweede deur open. Weer geluk, ze was 

los. Hij kwam terecht in een schuurtje vol 

tuingereedschap. Licht priemde onder de buitendeur, 

maar hier liet het geluk hem in de steek. De deur was 

aan de buitenkant vergrendeld. Toen hij zich omdraaide 

stond de knecht in het deurgat. 

“Ik heb je,” grijnsde hij. 

Het was een grote, brede man. Zijn armen waren enorm 
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gespierd en zijn handen waren zo groot als een bord. 

Hugo greep een schop met lange steel en haalde meteen 

uit naar het hoofd van de knecht. De slag zou de man 

meteen geveld hebben, mocht deze de steel niet gevat 

hebben om hem als een berkentwijgje uit de hand te 

rukken. 

De knecht was duidelijk beresterk en had heel wat 

ervaring. Hij wachtte rustig af. 

“Ik mag hier geen tijd verliezen want er is alarm 

geslagen,” dacht Hugo. 

Hij trok een stuk ketting van de haak en nam een rond 

stuk hout in de hand. Met een luide brul stortte hij zich 

naar voor en daarbij de ketting in de hoogte gooiend. De 

knecht bracht de handen omhoog om de ketting af te 

weren en op dat moment sloeg Hugo de stok in de edele 

delen van de onfortuinlijke man; sprakeloos zeeg hij door 

de knieën met de handen tussen de benen, een grimas 

op het gezicht. 

Hugo sprong over de knecht de bevrijdende deuropening 

in, echter te laat, want hij liep recht in de armen van drie 

wapenknechten. 

Het duurde maar even om hem te overmeesteren en 
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hem de armen op de rug te binden. 

Een paar minuutjes later tuimelde Hugo gebonden in een 

paardenstal. Het stonk er naar stro en zweet en de 

warme brij waarin hij was beland voelde bekend aan. 

Adriaan hoorde het tumult in het gebouw, herkende het 

gebrul van Hugo en even later zag hij door de nog 

openstaande buitendeur hoe enkele gewapende mannen 

Hugo meesleurden. Hij wachtte nog tien tellen en sloop 

toen terug naar de ingang. Bij het verlaten van het 

domein was er helemaal niemand in de buurt. Althans, 

dat dacht hij. Een harde tik op zijn achterhoofd bewees 

het tegendeel. Bewusteloos zakte hij in elkaar. 
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H  oofdstuk 12 : Gevangen

Hugo keek zijn kompaan droevig aan. Net als hijzelf was 

Adriaan als een moordenaar vastgeketend aan hals, 

enkel en polsen. Ze zaten in de hoek van een houten kar. 

De kettingen waren met grote bouten in de houten balken 

van de kar vastgemaakt. Geen ontsnapping mogelijk. De 

stalen banden sneden in zijn vel. Een dun straaltje bloed 

sijpelde langzaam langs zijn arm naar beneden. 

Na zijn gevangenneming was hij bij de heer van Herzele 

gebracht. Die had hem samen met zijn verachtelijke 

zoons uitgelachen en beschimpt. 
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"Laten we deze misdadigers naar Herzele brengen, 

vader, en ze door de vierschaar laten berechten. Ik denk 

dat Heer Rudilla met veel genoegen de smidsknaap aan 

de schandpaal hangt." had heer Jan voorgesteld. 

Hij grinnikte bij dit voorstel en leek net een zwarte kraai 

die zich klaar maakte om een lijk kaal te plukken. 

Heer Walter was meteen gewonnen voor het voorstel. 

"Hugo kan een tijdje van het comfort van mijn kerker 

genieten tot ik terug ben van mijn missie in Yperen, maar 

breng Ruddilla's zoon naar zijn vader. Als je vertelt waar 

je hem te pakken kreeg, zal hij zijn zoon zelf wel onder 

handen nemen en hebben wij propere handen," besloot 

hij glimlachend. 

“Zonder hem, als hoogste rechtspersoon, kon de 

duivelse bandiet niet terechtstaan, noch vrijgesproken 

worden. Wat de schepenen van Herzele ook mogen 

beslissen,” dacht de Heer van Herzele, fier op zijn eigen 

spitsvondigheid.

Hugo was uiteraard niet op de hoogte van dit plan van de 

Heer van Herzele. De terugtocht naar Herzele leverde 

hem echter geen goede vooruitzichten op. 

“Wat zullen Jacob en zijn trawanten doen zodra ze het 
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wachten in de Pepermolen moe geworden zijn? Ze zullen 

denken dat we er vanonder gemuisd zijn en dan ziet het 

er evenmin goed uit voor mij en Adriaan.” 

Geen van beiden had een woord gesproken en blijkbaar 

waren ze dat de eerste momenten ook niet van plan. 

Hugo zag in het duister de verslagenheid in de 

vermoeide ogen van Adriaan. 

“Een sterke kerel, maar met te weinig volharding. 

Helemaal niet zoals zijn zus, Nele. Dat is een 

aanhouder,” dacht hij, en hij werd verdrietig. 

“Wanneer zie ik jou terug, mijn lieve Nele?” 

Hij zat lange tijd mijmerend voorover gebogen op de 

harde vloer van de wagen. Het schommelen en het 

ritmische geklepper van de paardenhoeven brachten 

hem in een staat van dromerigheid. Het was dan ook een 

volledige verrassing toen de wagen plots halt hield. 

Hugo viel op zijn linkerzijde, maar omdat zijn halsketting 

te kort was, kreeg hij een pijnlijke ruk aan zijn nek. Hij 

was meteen klaarwakker, maar voelde nu ook bloed 

langs zijn hals lopen.

Adriaan was ook opgeschrikt. 

“Wat gebeurt er?” vroeg hij angstig. 
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Het zeil dat de kar overspande was een grauwbruine 

stof, gemaakt van dikke vlasvezels. Het was ondertussen 

zo duister in de wagen geworden dat ze mekaar met 

moeite nog van de omgeving konden onderscheiden. 

Doorheen de nauwe spleet van het achterzeil konden ze 

zien dat de schemering ingevallen was. Ze hadden er 

geen besef van hoe lang ze reeds onder weg waren. Ze 

hoorden geluiden van kettingen, paardengebries en 

geroep van mannen. Het leek erop alsof ze enkel halt 

hielden om verse paarden in te spannen. 

Plots sprongen twee gewapende mannen in de kar en 

haalden Adriaan uit de wagen. Zonder een woord te 

spreken droegen de mannen Adriaan geboeid uit de kar. 

Het zeil werd ruw dichtgesnoerd en het was meteen weer 

pikdonker in de rijdende gevangenis. Hugo was alleen. 

Wat later zette de wagen zich weer bruusk in beweging. 

Het was volop nacht toen de houten wielen de brug over 

de slotgracht in Herzele overdenderde. 

Wat later werd Hugo door twee wachters uit de wagen 

gesleurd. Toen hij opkeek staarde Hugo in het verbaasde 

gezicht van de schildknaap. 

“Bruno !” fluisterde hij moeilijk. 
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“Ben jij dat, Hugo?” vroeg de soldaat. 

“Wat voor de donder doe jij hier, geboeid als een rover?” 

Net toen de schildknaap opkeek brulde een bekende 

stem 

"Wat is me dat hier?” 

Heer Jan zat met gefronste wenkbrauwen van op zijn 

paard toe te kijken . 

"Gooi die kerel meteen in de kerker, ik bemoei me straks 

met hem !” 

“Maarten,” riep Jan, “zorg dat deze heer een 

voortreffelijke behandeling krijgt, als je begrijpt wat ik 

bedoel.” 

“Natuurlijk, heer, zal ik heer Walter op de hoogte brengen 

van uw goede aankomst hier in Herzele?” 

“Doe wat je niet laten kunt, Maarten,” en Jan keerde 

hoogmoedig zijn paard. 

Korneel had vanuit het deurgat van de smidse het 

tafereel droevig gadegeslagen en trok zich nu discreet 

terug. 

“Kom vriend, het gastenverblijf wacht op je,” sprak een 

magere wapenknecht hem schertsend toe. 

Hugo herkende meteen de kompaan van Jan, het was de 
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man die voortaan met een kapotte neus door het leven 

moest gaan.

Maarten trok een van zijn wenkbrauwen op, maar zei 

niets. Zonder Hugo nog een blik te gunnen keerde hij 

hem de rug toe en verdween door de poort. 

De volgende morgen liep wachtmeester Maarten de 

wenteltrap op naar het bovendek. Hij hield een grijze 

bosduif in de hand. Boven op de toren sprak hij haar 

even toe, alsof het beest kon snappen dat haar opdracht 

belangrijk was, en liet haar toen de lucht in. De vogel 

fladderde drie keer in steeds grotere cirkels rond de 

burchttoren en verdween toen in noordwestelijke richting, 

op weg naar Gent. 

Maarten keek haar lange tijd na. Het was een mooie 

ochtend. Het zou een warme dag worden, maar daar zou 

Hugo niets van merken, want in de kleine kerker was het 

altijd donker, vochtig en kil. Geen aangename 

verblijfplaats, zelfs niet voor een paar uur. 

“Nog voor de middag zullen we een duif terugkrijgen,” zei 

Maarten tegen niemand in het bijzonder en hij bedacht 

hoe wonderbaarlijk het was dat zo'n duif haar weg 

terugvond. 
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Alsof er niets gebeurd was, hernam het gewone 

kasteelleven zijn dagelijkse sleur en het was inderdaad 

rond de middag dat een postduif de duiventil bovenop de 

oude vierkante donjon als landingsplaats gebruikte. 

Een jonge stalknecht bracht Maarten de korte 

boodschap:

“Breng de onverlaat naar de vierschaar voor verhoor. We 

zijn binnen tien dagen terug !” 

Hiermee wist Maarten wat hem te doen stond. 

Het was kil en muf. Ergens vielen druppels in een plasje. 

Er was nauwelijks licht maar na enkele minuten raakten 

Hugo's ogen gewend aan de duisternis. 

De grote ruwe Balegemse stenen waartegen hij zat 

voelden koud en vochtig aan. Zijn handen waren 

losgemaakt, maar zijn beide enkels zaten in ijzeren 

ringen, die met kettingen aan een ring in de muur waren 

bevestigd. 

Het was nog een opdracht waaraan hij zelf had 

meegewerkt en hij wist dat het smeedwerk zeer degelijk 

was. Wie had ooit kunnen denken dat hijzelf door zijn 

eigen kettingen geboeid zou worden? 
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Het was stil in de ronde kerker, daar onder de zijtoren 

van de valbrug. Boven hem torenden nog drie 

verdiepingen, waarvan op de eerste leefruimte voor de 

torenwachters, op de tweede een slaapplaats en een 

wapen- en bewakingskamer op de hoogste verdieping. In 

de leefruimte op de eerste verdieping bevond zich ook de 

lier, waarmee de valbrug opgehesen werd. 

De kleine eiken deur van zijn gevangenis liet langs het 

vierkante kijkgat een weinig licht binnen. Ondanks zijn 

weinig comfortabele situatie slaagde Hugo er toch in om 

af en toe de slaap te vatten. Hij schrok dan ook toen de 

deur op de zevende dag met geweld opengegooid werd 

en drie donkere figuren de kerker betraden. 

Het duurde even voor hij ze herkende en meteen sloeg 

de angst hem om het hart. Anton Broers, de 

scherprechter, herkende hij meteen, en naast hem Heer 

Jan en wachtmeester Maarten.

Zonder veel woorden maakte Maarten zijn benen los en 

leidde hem de trapjes op. Met z'n vieren staken ze de 

brug over naar de tegenoverstaande bewakingstoren. 

In de kelder daarvan was de ondervragingskamer 

ingericht, waar onwillige gevangenen tot bekentenissen 
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werden gedwongen. En Broers maakte maar al te graag 

gebruik van zijn geliefde marteltuigen. 

Hier brandden kaarsen die de wanden griezelig 

verlichtten. Allerlei gereedschap hing klaar: ijzeren 

tangen, duim- en beenschroeven, spanriemen, 

enzovoort. 

Hugo werd lijkbleek toen hij op een houten kruk werd 

neergezet. 

De scherprechter sprak met een krassende stem.

“Hugo, je wordt volgens de wet twee keer ondervraagd. 

De eerste volgt nu meteen achter gesloten deuren. Ik wil 

van jou een bekentenis en ik mag vrij gebruik maken van 

al deze leuke gebruiksvoorwerpen.” 

Met een weidse armzwaai presenteerde de beul de 

duimschroef, de nageltang, de rektafel, de brandijzers, 

de leren zweep die met loden bolletjes verzwaard was, 

de breekhamer, de tandentang en nog een aantal 

speeltjes waarvan hij de naam niet wist. 

Hij vreesde even dat de breedgeschouderde, ietwat 

zwaarlijvige, man een uiteenzetting zou beginnen geven 

om de diverse toepassingen van zijn arsenaal toe te 

lichten. Gelukkig hield hij het bij een theatrale armzwaai. 
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“Je mag zelf kiezen welke ik eerst gebruik.” 

Hugo was sprakeloos. Ze zouden hem toch niet folteren? 

“Beste Hugo, je wordt ervan beschuldigd de dochter van 

Frank Rudilla tegen haar wil ontvoerd te hebben en 

ergens in het woud gevangen te houden. Als je meteen 

bekent, dan hoef ik mijn handen niet vuil te maken. Wat 

zal het zijn?” 

Heer Jan toonde een brede grijns op zijn gezicht. Hij was 

echt in zijn nopjes met de huidige gang van zaken. 

"Maar Nele is uit vrije wil meegegaan, omdat die schoft 

daar tegen de muur en zijn wapenknechten haar 

wilden...” hij slikte even .”...onteren." 

"Daar had ik het recht toe," sprak Jan heel rustig. 

"Nele is mij toegewezen. Blijkbaar wil hij niet bekennen 

Heer Broers." 

De scherprechter richtte zich op in zijn volle lengte. 

"We zetten hem een paar uur aan de halsband. Eens 

zien hoe lang hij het volhoudt." 

De beul klonk Hugo's polsen in de boeien op zijn rug en 

legde op vakkundige wijze een leren halsband rond zijn 

nek. Vijf rijen van twintig scherpe pinnen staken naar 

binnen door de halsband. Broers haakte de halsband met 

126



kettingen aan beide kanten van de kerker in de muur 

vast. 

Hugo moest onbeweeglijk rechtop blijven zitten op het 

kleine krukje. Indien hij zijn hals bewoog kreeg hij de 

pinnen in zijn keel of nek. De drie beulen verlieten daarop 

de kerker. Hugo bleef alleen achter. 

“Hoelang kan ik dit volhouden?” vroeg Hugo zich angstig 

af.

Hij hoorde de mannen de trap oplopen naar een 

bovenliggende verdieping. Ze zouden ongetwijfeld een 

pul bier gaan drinken op de goede afloop. 

Het eerste halfuur ging het goed, Hugo dacht althans dat 

hij daar reeds een half uur op zijn driepoot zat. Zonder 

zandloper was het moeilijk de tijd in te schatten. 

Als je alleen maar kon wachten dan vorderde de tijd 

ongelooflijk traag. En hij kreeg het stilaan lastig: zijn rug 

en schouders deden pijn van de slechte houding. 

Even verschoof hij op de stoel en een scherpe pijnscheut 

sloeg meteen door zijn keel. 

Hij wist niet of zijn huid open lag, maar door de 

pijnreactie trok hij zijn hals iets te snel naar achter 

waardoor de pinnen diep in zijn nek drongen. 
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Hij schreeuwde luid van de pijn. Tranen sprongen in zijn 

ogen. Zijn schouders zakten naar voor en opnieuw 

drongen de vlijmscherpe pinnen door zijn vel. 

“Neen, dit hou ik niet langer vol.” 

Alsof ze wisten dat hij er klaar voor was, verscheen het 

trio in zijn kerker. Scherprechter Antoon Broers boog zijn 

indrukwekkende gestalte naar Hugo. 

"En jonge vriend, wordt het bekennen of blijft het afzien?" 

"Ik zal bekennen," fluisterde Hugo, "maak alsjeblief die 

halsband los!” 

Anton knikte tevreden en een ogenblik later kon Hugo 

opgelucht adem halen. Tot zijn verbazing waste de beul 

zijn wonden uit met koud water en legde hij er een 

verband rond. 

"Je moet er wat proper uitzien als je voor de vierschaar 

verschijnt, vind je niet?" 
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H  oofdstuk 13 : De vierschaar 

Alsof hij een verrader van het land was werd Hugo 

tussen vier wapenknechten naar het schepenhuis geleid. 

Hij droeg nog altijd de ketting rond zijn hals en zijn armen 

waren strak op zijn rug gebonden. Hij zag er vuil uit, met 

gescheurde mouwen en een groot gat op de plaats waar 

een bloedige knie erdoor stak.

Het was vernederend op deze manier weggeleid te 

worden terwijl Berens, Jaak Eenoog, Nathan, Ben met 

zijn vijf zielige schapen, Dora en de kleine Trees samen 

met hem de kasteelbrug overstaken. 
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Het waren allen lijfeigenen die de velden wat verderop 

voor de heer van Herzele bewerkten. Als wederdienst 

kregen ze onderdak in het kasteel. Ze kenden Hugo allen 

als de ijverige smidsknecht en het verhaal van de 

ontvoering van Nele had zich in heel de streek als een 

lopend vuurtje verspreid. 

Ze keken dan ook minachtend naar deze misdadiger die 

een onschuldig meisje kwaad durfde doen. 

Het was een korte wandeling van ongeveer achthonderd 

stappen, maar hun tochtje liep wel doorheen het centrum 

van het dorp. Ze passeerden daarbij het Sint Jans 

Gasthuis van moeder Valentien. 

Hugo kende de eerbare zuster als een innemende en 

steeds glimlachende vrouw, altijd in zwarte kledij met een 

grijze kap, zoals alle Grijze Zusters gekleed gingen. 

Niemand twijfelde aan de status van moeder Valentien 

als zuster overste van de orde. Haar innemende 

persoonlijkheid straalde een natuurlijk leiderschap uit 

zodat iedereen haar als vanzelf met eerbied en respect 

behandelde. 

Gelukkig voor Hugo was het zeer rustig langs de aarden 

weg die van Sint-Lievens-Houtem recht naar het 

131



schepenhuis leidde. 

Het houten vierkante bouwwerk met het kleine 

klokkentorentje, hun eindbestemming, baadde in het licht 

van de ochtendzon. Naast het gebouw rees de stenen 

schandpaal op. Een grote ijzeren ring hing klaar, 

wachtend op de eerstvolgende veroordeelde. 

Hugo zag zichzelf reeds aan de paal bengelen, bekogeld 

worden met brokken aarde zo hard als steen, of met 

modder of rotte stinkende aardappelen. 

Hij had het laatst nog zien gebeuren toen Perre uit de 

Schelvergem betrapt werd op diefstal van een paar 

klompen op de markt. De arme ongelukkige werd twee 

dagen na de feiten aan de schandpaal gebonden en 

kreeg twintig stokslagen van Anton Broers, de beul die in 

de ruime regio de vonnissen voltrok. 

Herzele en ook de meeste omliggende gemeenten 

konden zich geen eigen beul veroorloven, daarom 

leenden Houtem, Haaltert, Herzele en Erpe af en toe de 

beul uit Sottegem. 

Perre had het niet lang volgehouden. Na de twaalfde 

stokslag zakte hij door de knieën en bleef bewusteloos 

bengelen. De acht resterende slagen heeft hij wellicht 
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niet meer gevoeld en waren overbodig geweest. Anton 

stond er echter om bekend onverbiddelijk te zijn en 

twintig stokslagen zijn er geen twaalf.

Toen Perre een hele tijd later bij zijn positieven kwam en 

de blauwe plekken en kneuzingen voelbaar werden, 

kreeg hij de eerste kluit aarde in de nek. Het moet erg 

pijn gedaan hebben, want Perre gilde het uit. 

Een tiental dorpelingen hadden de arme man zwaar 

onder vuur genomen, waarbij ze lachend afwisselden 

tussen een slok uit hun pul flauw bier en het gooien van 

een brok aarde. 

Hugo huiverde bij de gedachte. 
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H  oofdstuk 14: de schandpaal

De Blomme, Trees Blanc, Marie Durme en een tiental 

andere dorpsgenoten hadden zich verzameld op het eind 

van de Kerkstraat om zich tegoed te doen aan de laatste 

roddels uit het dorp. De avonturen van Hugo waren 

duidelijk nog niet over de tong gegaan, want ze keken 

eerst minachtend, maar dan verrast naar de kleine stoet 

met Hugo in het midden, gekneveld als een bandiet. 

Hugo wist dat zijn misdaden binnen de kortste keren 

onmogelijke afmetingen zouden krijgen en het nieuws 
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zich niet als een lopend vuurtje, maar als een inslaande 

brand zou verspreiden. 

Er werd niet aangeklopt, maar de wapenknechten 

schopten de deur open en sleurden Hugo onhandig het 

armzalige gebouwtje in. Het deurtje was niet breed 

genoeg om twee, laat staan drie, mensen in een keer 

door te laten. Hugo kreeg als eerste de deurstijl tegen 

zijn voorhoofd, maar hij was blij dat zijn tweede 

begeleider op een minstens even harde wijze kennis 

maakte met het Herzeelse hout. 

Hugo werd op een bank tegen de muur neergeploft. Hij 

keek aan tegen de brede tafel van het college van 

schepenen. 

Het was een ruwe tafel. Rondom stonden lage gammele 

banken. Ook tegen de andere muren stonden dezelfde 

wankele constructies. Er was behalve hijzelf en zijn twee 

bewakers niemand in de kamer. Precies in het midden 

hing een lang zeel door het plafond. 

Toen het klokje in de kleine toren op het klooster van de 

Grijze Zusters voor de tertsen (negen uur) klepperden,  
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betraden Frank Ruddilla, André Wynendaele, Geeroom 

Woubrecht en Pieter Vanden Zijpe plaats aan de 

schepentafel.

Scherprechter Anton Broers, Jan Van Herzele en 

wachtmeester Maarten maakten vervolgens hun 

opwachting. Zij namen rechts van Hugo plaats tegen de 

houten muur van het kleine gebouw. Frank Ruddilla nam 

meteen het woord: "Beste leden van de vierschaar, wij 

zijn hier bijeen om Hugo, smidsknecht op het kasteel van 

Herzele, te bestraffen voor struikroverij en ontvoering." 

Hij haalde diep adem door zijn brede neusgaten. 

Iedereen zweeg.

"Scherprechter," sprak hij streng en hij keek Anton in de 

ogen.

"Heeft de beschuldigde bekend?" 

Broers antwoordde onbewogen: "Voorzitter van de 

vierschaar, de betichte heeft de feiten bekend." 

Frank Ruddilla richtte zich in zijn volle indrukwekkende 

lengte op. Het leek alsof hij twee koppen groter was dan 

de rest in het zaaltje.

"Dan veroordeel ik hierbij de beschuldigde tot de dood 

door verhanging. De zitting is gesloten. Leidt de 
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gevangene weg."

Hugo zat sprakeloos en verdwaasd voor zich uit te 

staren. De zitting had geen tien minuten geduurd. Had hij 

het goed gehoord? Opgehangen worden? 

Hij kon niet meer nadenken. Alles vertroebelde voor zijn 

ogen. Hij wankelde. De warme lucht werd een mist en 

toen werd het zwart voor zijn ogen. Hij viel, meters diep 

in een eindeloze afgrond. 

138



H  oofdstuk 15 : Uitgedaagd

Toen Hugo terug bij zijn positieven kwam, lag hij op twee 

balen hooi in dezelfde kerker als eerst. Nu was hij echter 

niet geboeid. Een homp roggebrood en een kruik water 

stonden op de grond. Het brood was hard, maar honger 

is de beste saus en dus at hij. 

“Hoe lang ben ik buiten westen geweest? Hoe lang zal ik 

hier vast zitten? Wanneer zal ik opgehangen worden?” 

Tientallen vragen maalden door zijn hoofd. 

De tijd kroop tergend langzaam voort. Hij voelde zich 

verschrikkelijk vuil. Overal had hij jeuk. Zijn blonde haren 
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plakten tegen zijn hoofd. Zijn wonden in de hals genazen 

niet. Ze deden pijn. 

Hij had nog altijd het verband om en durfde het er niet 

afhalen uit schrik voor infecties. Hij lachte wrang. 

"Wat maak ik mij zorgen om ontstekingen. Een dezer 

dagen wordt ik opgehangen," dacht hij bij zichzelf. 

Een ongewoon kabaal deed hem opschrikken uit zijn 

sombere gedachten. Hoeven klepperden op de keien van 

de binnenplaats. Karrenwielen ratelden over de houten 

brug. Uit alle woongedeelten stroomden de 

kasteelbewoners naar de aankomende stoet om hun 

Heer en zijn gevolg te begroeten.

Heer Walter sprong meteen uit het zadel en beende naar 

zijn verblijf, terwijl hij met zijn luide en zware stem 

wachtmeester Maarten de opdracht gaf om de 

gevangene bij hem te brengen.

Terwijl de Heer van Herzele zich installeerde in de grote 

zaal boven de keuken, werd Hugo aan de handen 

geboeid en door twee wapenknechten de trappen 

opgesleurd. 

Hugo werd zonder veel omhaal op de glimmend 

geschrobde houten vloer voor de voeten van Heer Walter 

140



gegooid. 

"Goede vriend Hugo," zei de Heer van Herzele. Zijn ogen 

stonden hard. 

"Ik heb vernomen dat u veroordeeld werd tot de dood 

door verhanging. Die ratten van de vierschaar beseffen 

nog altijd niet dat zij wel recht mogen spreken, maar dat 

het alleen de Heer van Herzele toekomt om te bepalen 

welke straffen uitgedeeld worden. Ik heb beslist dat jij niet 

gedood zult worden, maar verbannen naar het Heilige 

Land. Je zal vertrekken met de eerstvolgende kruistocht. 

Als je levend terugkomt, wat weinig waarschijnlijk is, mag 

je blijven leven, maar nooit of te nimmer zet je nog een 

voet op het Herzeelse grondgebied." 

Hugo had de Heer van Herzele nog nooit zoveel woorden 

horen gebruiken na mekaar. 

Hij zat heel de tijd met gebogen hoofd op de knieën voor 

zijn vroegere meester. Hij aanhoorde de straf en besefte 

dat dit inderdaad niet veel beter was dan opgehangen 

worden. Het was een tijdelijk uitstel van zijn dood, want 

weinigen kwamen levend aan in het Heilige Land en nog 

minder keerden levend terug. 

Plots weerklonk het geschal van een hoorn. 
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De torenwachter stormde de trappen naar beneden en 

verscheen hijgend voor zijn meester. 

"Heer, er staat een ridder voor het Kasteel volledig in 

wapenuitrusting en met een gevolg." 

Walter stapte wijdbeens naar het venster en gooide de 

luiken open. Hij zag een zwarte ridder op een groot 

paard, samen met nog een tiental ruiters. Naast hem 

bereed Nele een bruine ruin. 

Hij bleef van verbazing als aan de grond genageld staan.

"Walter van Herzele!" riep de ridder luid naar het 

opengeslagen venster. 

"U houdt Hugo in gevangenschap omwille van een 

vermeende ontvoering van Nele, hier aan mijn zijde. De 

wet zegt dat de beschuldigde vrijgesproken wordt als de 

ontvoerde met hem wil trouwen!" 

Hugo besefte niet hoe hij met open mond naar heer 

Walter zat te staren en Walter deed hetzelfde, zij het 

rechtop staande. 

Dit moment waarop de tijd leek stil te staan duurde een 

eeuwigheid. Maarten verbrak de betovering. 
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"Die ridder heeft gelijk, heer," zei hij voorzichtig 

"Dat zegt de wet inderdaad. Scherprechter Broers zal dit 

beamen." 

Heer Walter schudde als een leeuw met zijn hoofd. 

"Dat kan wel zijn, maar die man heeft mij ernstig beledigd 

door op deze manier mijn kasteel te bestormen." 

Hij draaide zich woedend om wees met gestrekte arm 

naar Hugo. 

"Maak die vlegel los en laat hem gaan, maar roep mijn 

zoons."

Hugo werd niet echt wakker uit zijn droom. Had hij goed 

begrepen dat Nele zijn vrouw wilde worden? 

Maarten kon hem niet vlug genoeg van zijn boeien 

bevrijden. Hij stormde meteen de zaal uit, het binnenplein 

over en de grote poort door, om Nele uit het zadel te 

lichten en haar in zijn armen te sluiten. De tranen rolden 

over zijn wangen. 

"Ik wil echt met je trouwen Hugo!" zei Nele zacht. 

Hugo's hart hing wild tekeer. Nooit had hij zich zo 

gelukkig gevoeld. 

Plots stond Walter boven op de kantelen van de 

woontoren. Hij riep luid zodat iedereen hem kon horen : 
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“De wet zal gerespecteerd worden. Hugo wordt 

vrijgesproken als Nele bereid is met hem te trouwen, 

maar uw optreden, heer ridder, is een belediging voor dit 

huishouden. Ik daag u uit voor een duel met het zwaard." 

"Heer Walter, het zal mij een eer zijn u te verslaan!" riep 

de ridder terug. 

"Morgen, als de zon het hoogste staat en de klokken de 

nonen luiden treffen we mekaar op de weide van Raes 

van Skalvergem naast de Spetenbeek. Dat is neutraal en 

open gebied. U zijt gegroet Heer." 

Bij deze woorden keerde de onbekende ridder zijn 

strijdros en verdween met zijn gevolg in noordelijke 

richting. 

Achter de kerk volgden ze de oude heirbaan richting 

Gent. De vier zoons en Aldegonde waren de treden naar 

het bovendek opgeklommen en stonden stil achter hun 

heer en vader. 

Walter draaide zich naar zijn gezin. Jan was de eerste 

die sprak. 

"Vader, dit is niet verstandig. Die ridder ziet er een 

geoefend strijder uit. Het is reeds lang geleden dat u het 

zwaardgevecht beoefend hebt. Laat mij in uw plaats 
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strijden, vader." 

Walter ontstak in woede en greep zijn oudste zoon bij de 

kraag. Beiden waren even groot en hun gezichten 

kwamen neus aan neus tegen elkaar. Er leek stoom uit 

de neusgaten van Walter te komen. Zijn gezicht was 

vuurrood. 

"Is je vader reeds afgeschreven? " brulde hij in het 

geschrokken gezicht van Jan. 

“Ik laat mij niet beledigen door die brulaap, en ook niet 

door jou!"

Jan zei niets. Hij was al blij dat hij geen slag in het 

gezicht gekregen had. 

Walter stootte zijn zoon met geweld in de armen van de 

andere broers en stampte de trappen af. 

Aldegonde keek haar zoons aan en glimlachte bijna 

onmerkbaar. Elegant als altijd schreed ze sierlijk haar 

ega achterna. Ze wist hoe ze haar impulsieve echtgenoot 

moest aanpakken. 

Walter trok, wanneer hij over zijn toeren was, steeds naar 

de stal en zocht er het gezelschap van zijn 

lievelingspaard op. 

Ze gaf hem even de tijd, want ze stapte eerst de 
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keukenzaal binnen. Die lag onder de gelagzaal en had 

naast een groot haardvuur, waarin altijd wel een paar 

ketels hingen te pruttelen ook een eigen waterput in het 

midden van de ruimte. 

Op de grond lag stro, zodat het vuil snel kon verwijderd 

worden. Vlakbij de put stonden twee immens zware 

tafels. Op een ervan verdeelde keukenmeester Antoon 

een pas geschoten hert in hanteerbare stukken. 

Antoon groette beleefd zijn meesteres.

"Heb je alle vaten die we uit Gent meebrachten nageteld, 

Antoon?" 

"Jawel vrouwe, alles klopte volledig met de aantallen die 

u me opgaf." 

" Dank u Antoon."

Ze knikte even en ging toen naar de enige stal die het 

kasteel rijk was en waar maar één paard in 

ondergebracht kon worden. Er waren nog twee kleinere 

stallen, eerder hokken, waar regelmatig enkele varkens 

slachtrijp werden gemaakt.

Aldegonde vond, zoals verwacht, haar manlief in de stal 

bij de prachtige bruine ruin, Rina. 

Zo kende Aldegonde haar man. Eerst woest en 
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geweldadig en daarna zacht en teder de neus strelend 

van een paard. 

"Heb je er eens over nagedacht, liefste?" vroeg ze zacht. 

Walter keek haar niet aan, maar antwoordde :

"Hij heeft gelijk, ik maak geen enkele kans. Ik heb al 

jaren niet meer geoefend. Alleen met de jachtboog ben ik 

nog iets waard. Maar ik heb de handschoen geworpen. Ik 

kan er niet onderuit."

"Walter toch," sprak Aldegonde zacht, "je vergeet dat je 

als Heer van Herzele een vechter mag aanduiden die 

voor jouw eer zal strijden. Jan is in volle conditie, oefent 

veel en kan zeker die ridder aan, duid hem aan als je 

kampioen!" 
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H  oofdstuk 16 : Het duel 

Tweemaal weerklonk trompetgeschal door het lage dal. 

De bodem daverde van het hoefgetrappel dat geleidelijk 

aanzwol alsof een heel leger op het gezelschap 

afstormde. Als één man verscheen plots een grote groep 

ruiters. Aan de kop reed een zwaar bewapende zwarte 

ridder. De lans kaarsrecht geheven, het puntige schild 

blinkend in het zonlicht. Zijn paard was bekleed met een 

geel gewaad waarop de fijne tekeningen van honderden 

leeuwen te zien waren. Op zijn helm droeg de ridder een 
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felrode draak. De kop van het paard was eveneens 

getooid met een rode drakenkop. Achter hem wapperde 

een onbekende rode banier met een zwarte leeuw. 

De groep reed langzaam in een gesloten formatie op 

Heer Walter en de zijnen af. Iets achter de groep ruiters 

volgden een aantal karren getrokken door ossen en een 

grote groep mensen te voet. Op een van de karren zaten 

Hugo en Nele op de bok. Hugo leidde het span. 

De wapenknechten en enkele lijfeigenen legden de 

laatste hand aan een grote ronde tent. Daarin had 

Vrouwe Aldegonde zich samen met enkele van haar 

dienstmeisjes teruggetrokken. 

Heer Walter hield toezicht op de werkzaamheden van 

enkele boeren. Ze sloegen dunne stammen in de grond 

en vormden met lange dikke touwen een kleine vierkante 

arena. 

Vlakbij de tent hadden Jan van Herzele en zijn broers, 

Seger, Bernaard en Giselbert, samen met wachtmeester 

Maarten postgevat. Enkele gewapende wachters stond 

dicht in de buurt van hun meesters. 

Ook scherprechter Anton Broers was van de partij. De 

leden van de vierschaar, onder leiding van Frank 
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Ruddilla, stonden wat terzijde, op een gezonde afstand 

van Walter en de zijnen.

Neles broers, waaronder Adriaan, stonden vlak achter 

hun vader. Hun ogen stonden hard en grimmig. 

Terwijl de stoet naderbij kwam, verdwenen Jan, Maarten 

en enkele wapenknechten in de grote tent. 

De stoet hield vlakbij de rand van de geïmproviseerde 

arena halt. Het gezelschap was een bont allegaartje van 

ruige schavuiten, woest uitziende dronkenlappen en vuile 

schooiers.

Maar dat was wat men op het eerste gezicht zou denken. 

Elke kerel was een ervaren strijder, die in elke 

omstandigheid zijn mannetje kon staan. Onder de groep 

waren ook een aantal vrouwen die zich met 

mannenkleren gekleed hadden. 

De zwarte ridder nam ruim de tijd om de situatie in zich 

op te nemen. 

Ondertussen waren uit de streek alsmaar meer 

Herzelenaren naar de weide aan de Spetenbeek 

afgezakt: het was dan ook al heel lang geleden dat er 

nog eens een riddertornooi gehouden werd. 
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Raes van Skalvergem stond breeduit te glimlachen, recht 

tegenover de Ruddilla's. 

Het was bekend dat de beide Herenboeren niet de beste 

vrienden waren. Frank had bij de laatste aanstelling van 

de vierschaar Raes handig opzij gezet en dat was de van 

oorsprong Keltische boer nog niet vergeten. 

Waarom hij zo breed stond te grijnzen, was Frank een 

raadsel, maar hij vermoedde dat Raes hier wel een 

stevige duit aan verdiende. 

Aldegonde en haar dames waren opnieuw aan de rand 

van de arena verschenen. De kasteelvrouw droeg een 

lang groen gewaad met hermelijn afgezet aan de 

schouders en de hals. Ze had, net als haar 

gezelschapsdames, een hoge puntige hoed met een 

lange zijden doek op het hoofd die vanuit de punt over 

haar schouders neerdwarrelde als het water uit een 

fontein.

Langzaam steeg de geharnaste ridder af. Door de zware 

wapenuitrusting moest hij ondersteund worden door twee 

van zijn knechten. Over zijn harnas droeg de ridder een 

zwart kleed met op zijn borst een schild in de Herzeelse 

kleuren : rood en geel. Ook zijn grote schild was in 
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dezelfde kleur geschilderd. Dit was duidelijk bedoeld als 

belediging aan het adres van de heer van Herzele. 

Met zelfzekere tred stapte de ridder de arena in en ging 

in het midden staan. Zonder een woord te spreken 

plantte hij zijn zwaard rechtop in de grond. 

Langzaam overzag hij zijn publiek. Toen zijn blik op 

Walter van Herzele bleef rusten, sprak hij luid en klaar : 

"Heer Walter van Herzele, u daagde mij uit voor een 

zwaardgevecht. Hier ben ik!" 

Heer Walter aarzelde even, gooide even een blik naar 

zijn vrouwe en stapte toen de ridder tegemoet. Hij was 

niet gewapend, evenmin geharnast. Vlakbij de ridder 

verhief hij zijn luide stem. 

"Ridder, op grond van mijn recht als kasteelheer, duid ik 

hierbij een kampioen aan die voor mij en de eer van mijn 

familie dit duel zal beslechten. Mijn zoon Jan Van Herzele 

zal voor mij dit gevecht winnen." 

Bij deze woorden zwaaide hij theatraal met zijn armen 

alsof hij de koning van Engeland was en een luid applaus 

verwachtte.

Het bleef echter stil onder het publiek. Enkel een 

zoemend gemompel steeg op uit het groeiende aantal 
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toeschouwers. Ze vonden de zet van hun kasteelheer 

duidelijk niet zeer sportief.

Twee wapenknechten trokken de deurflappen van de tent 

opzij en Heer Jan van Herzele stapte gewapend en 

geharnast de tent uit. Hij droeg over zijn metalen pantser 

een helder blauwe mantel. Op zijn helm prijkte een 

gouden adelaar. 

Heer Jan droeg, net als zijn tegenstander, een volledig 

gesloten helm, waardoor enkel zijn blinkende ogen 

zichtbaar waren. Hij stelde zich op enkele passen van de 

zwarte ridder op, maar hield het zwaard stevig in de 

hand. 

Beide ridders hadden gekozen voor een halflang zwaard 

dat met één hand kon worden gehanteerd . Vaak werd in 

een tornooi het grote slagzwaard gebruikt dat je met twee 

handen moest heffen. Het was zeer lang en zwaar, maar 

langzaam te hanteren. Het halve zwaard was 

daarentegen flitsend snel en wendbaar.

Scherprechter Broers betrad het strijdtoneel, terwijl op 

het klooster het klokje de nonen aankondigde. 

"Heren," sprak hij, "dit duel wordt gevochten tot één van 

de partijen het zwaard verliest of zich gewonnen geeft.
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Vrouwe Aldegonde heeft de eer het duel te laten 

beginnen."

Iedereen wende de blik naar de kasteelvrouw. Met een 

elegant gebaar hief ze een rode zijden wimpel. De twee 

ridders namen hun positie in. Het schild geheven, het 

zwaard in aanslag. 

Even stond de tijd stil. 

Toen dwarrelde de wimpel als een flakkerende vlam op 

het gras. 

Meteen sloeg de zwarte ridder toe. Zijn zwaard kwam 

hard neer op het schild van zijn tegenstander. Jan 

deinsde meteen enkele meters terug, maar liet ook 

meteen als antwoord zijn zwaard op het schild van de 

zwarte ridder neerkomen. 

Een reeks wederzijdse slagen volgden elkaar op met het 

ritme van een smidse. 

Plots haalde Jan uit met een zwaardsteek naar de helm 

van zijn tegenstander. Het zwaard ketste af op het ijzer, 

maar bracht de ridder aan het wankelen. 

Heer Roland zette enkele stappen achteruit om wat tijd te 

winnen. Jan liet het er echter niet bij, hij maakte van het 

zwak moment van de ridder gebruik om door te gaan met 
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enkele zijwaartse slagen. Zijn zwarte tegenstander kreeg 

geen tijd om te herstellen. 

De zware slagen links en rechts dwongen hem tegen de 

rand van de arena. Met een plotse ronddraaiende 

beweging ontglipte Heer Roland het offensief van de 

ambitieuze Herzeelse zoon. Ze stonden weer tegenover 

elkaar in het midden van de arena.

Ze zweetten verschrikkelijk onder de zware 

wapenpakken. 

Nu was het Jan die de eerste aanval inzette. De zwarte 

ridder ving de eerste slagen op met het schild, maar plots 

keerde Heer Roland zijn zwaardarm naar binnen om de 

zwaardslag van zijn tegenstander met de kling op te 

vangen. 

Deze onverwachte wending van het spel bracht Jan van 

zijn stuk. Heer Roland profiteerde van Jans verwarring en 

sloeg met zijn eigen schild dat van Jan met een krachtige 

beweging weg.

Jan gilde van de pijn. Zijn linker arm werd zowat uit de 

kom gerukt. Het geblutste schild schoof weg over het 

vertrappelde gras. 

Heer Roland stapte enkele schreden achteruit. Jan 
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schudde even met de schouder, greep zijn zwaard met 

twee handen en kwam op de zwarte ridder af. Heer 

Roland gooide ook het schild terzijde. 

Meteen schoten de vonken van de zwaarden, zo 

geweldig gingen beiden tekeer. 

De beide kemphanen draaiden een tijdje, op elkaar 

inhakkend, in een rondje. De vermoeidheid begon 

duidelijk zijn tol te eisen.

Toen maakte Jan een inschattingsfout. Zijn verdediging 

was zo laag gezakt dat een rechtse slag hem voluit op de 

zijkant van de helm raakte. 

Het zwaard kwam zo hard aan dat Jans hoofd een 

scherpe knik maakte. Hij stortte meteen zijdelings op het 

gras en bleef liggen. 

Meteen klonk een beangstigende zucht door het publiek 

en volgde een vreemde stilte. 

De zwarte ridder liet het zwaard zakken en knielde naast 

Jan van Herzele neer. Plechtig opende hij het ijzeren 

vizier van de helm. De ongelukkige leefde nog, maar was 

er erg aan toe. De zijkant van zijn gezicht zat onder het 

blinkende bloed. 

Heer Roland maakte langzaam zijn helm los. 
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"Wie ben je?" vroeg hij aan zijn slachtoffer. 

"Wachtmeester Maarten," fluisterde de ridder. 

"Dat was een heel goed duel, mijn vriend." De zwarte 

ridder richtte zich in zijn volle lengte op en keerde zich 

naar de heer van Herzele. 

"Walter van Herzele, je bent altijd een bedrieger en een 

lafaard geweest en ook nu toon je je ware aard door een 

wapenknecht te laten sneuvelen in plaats van zelf eervol 

de strijd aan te gaan. Zelfs je zoon was te laf om in naam 

van zijn vader het zwaard te kruisen met een waardige 

tegenstander." 

Heer Roland deed enkele stappen naar de Heer van 

Herzele en bleef op een armlengte voor hem staan. Hij 

ontdeed zich van zijn helm en keek de kasteelheer recht 

in de ogen. Walter van Herzele, hier voor u staat uw 

broer, dezelfde die je liet vermoorden door enkele 

huurlingen. Helaas voor jou hebben ze hun vuile daad 

niet zorgvuldig genoeg uitgevoerd." 

Walter deed verschrikt enkele passen achteruit. Uit de 

omstaanders steeg een tumult op. 

"Dit is onmogelijk!" riep hij. 

De zwarte ridder keerde zich tot de menigte. 
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"Mijn echte naam is Lodewijk van Herzele, zoon van 

Brunhalt Von Kassel, maar geboren uit Vrouwe Agnete 

Van Ardes, onze gezamenlijke moeder. Toen onze 

moeder stierf, liet Walter mij als bastaard uit het kasteel 

verjagen en stuurde enkele huurmoordenaars achter mij 

aan. Gelukkig slaagden de rabauwen niet in hun 

opdracht en sta ik hier levend voor hem."

De zwarte ridder keerde zich theatraal naar de 

geschrokken kasteelheer. Hij wist dat de menigte 

aandachtig luisterde. 

"Heer Walter, ik vervloek u! U bent een smet op het 

blazoen van uw familie. Vandaag nog verlaat ik de streek, 

maar spoedig keer ik terug. Zorg dan dat uw kasteel 

goed verdedigd wordt."

Elegant boog de ridder voor Vrouwe Aldegonde. 

"Gegroet edele vrouwe, wij zien elkaar weder!"
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Terwijl de zon langzaam naar zijn hoogtepunt klom 

verdween de lange stoet van Heer Lodewijk van Herzele 

naar het noorden. 

Achteraan reed een koets met op de bok Nele en Hugo. 

Hij hield haar liefdevol vast, terwijl ze achterom keek en 

haar vader en broers uit het zicht zag verdwijnen. Ze 

verliet haar geboortestreek. Ze liet alles achter. Toch 

voelde ze zich gelukkig. Een nieuw leven wachtte haar 

samen met Hugo, haar geliefde.
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D ankwoord

Dank aan mijn dochter Elien voor een aantal tekeningen.

Een dankwoordje aan al mijn kinderen en mijn nichtje 

Paulien voor het nalezen en hun nuttige opmerkingen.

Een bijzondere dank aan Eveline, Elke en Kirsten omdat 

ze de spellingsfouten uit de tekst wilden halen.

Ook dank aan Christine voor het verbeteren van een 

aantal inhoudelijke onduidelijkheden.

Dank aan mijn vrouw voor al die uren dat ik voor haar 

niet beschikbaar was.
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