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AANHANGSEL.

Verecheidene historiscbe liguren ziin onder onze ieugd en onded one volk te
enbekend: Jscob vcrn Mcericrnt, Filip vcn Mo!d.eg'em. Jcn Borluul, lVillsrn van
Scre{ting:he. lÀ/e lieten deze personeû dccrrors zoo g'etrouw mogelijk in ons verhoql
optreden

Het heerlijk qedicht-" Jacob vqn Mcerlcrnt D van ltrn von.Beers brcrcht er ons to€,
den vcder der Dietgche dichteren clgcder ten tooneelo te voeren en cûn te toonen"
hoe ziin woord een sterkea iavloed uitoelende op de Vlcrningrea, Hoe icmmer dct
weinig met zekerheid over het leven vcn den geteerde meegedeeld kan worden I
WoarschiinJiik werd Maerlcnt te Damme geboren, olschoon hii lanEen tijd in Hol-
laad woonde; mcc! zeker is het dot hii te Dcrmrne stiert en begtcven werd, AIs nota
in ons boek gcven wii eenigre bijzonderheden over zijn gtcfschri{L

Dikwiils hebben wii de sbeek bezocbt, 'wcrqr otrs verbccrl epeelt en ze verdienL
ook voor de jeugd. in 't bijzonder begchreven te worden Bruggie, Dcrrnrne, Siuis,
Lisset'ege, de schuur vqn Ter Doest, de Zwinrnond (hoe gering ook), de duinenrii,,.
'i ziju cl historische plcctseu, die, rneer dtrn lcnge veiioogieir, Erondige bo".viis-
voeringe*, invloed kuaaeu uitoelenen op de herwording vcm onE volk- Geen dorp,
geen kerk schier in 't Vriie vcn Brugge, o! er is een vcderl,ondsche qebeurtenis ocn
gerirorrden

***
De heer vcn Sysele, die door lronieken alg een Leliaerri, een oude vijcnd vær

hEi lcrnd wordt ccrngeduid, kozen wi! ais type der vuige verrcrders, ciie voor eor en
goud de zijde vcn den verdrukker kozen

Filip von Mcldegen is ziln tegenbang'er, de edelman die een dukelrdtal kriigrs-

ÊEden adnu/ierI, orn de ztrqk v<rn ziin vorÊt te diEnen-
't Ge{rouwe Mcldegern Deze nccrm, dien een weekblcd vcn Mcldegem voerL

rcl wel een herinnering zijn crcn d:elr held. Macr hoE vele Vlcmiagen kenaen den
&ouwen vcderlcnder ?

*

\lern 't kcsleel vcn Sysele is nieis meet over. Te Mcldegrern wees men ons een
kcsteeiije, dct een overbliifsel zou ziln vcrn het slot der heeren vcn !4cldegem.

Voor de wearheid hiervan dunren wi! niet in le stcara. 't Kcsteel von Mqle is
geheel g:emoderniseerd, dct vcn Wyoendcle dcrcrentegen in den ouden trcrnt her'
gteld, Dikwills bebben wii in de etreek gredwacld, wqar eennccl de Vlccmrscàs
grcven 't \irild ncspoorden" mcrûr wcrtrr o^ok viicraden vcn ons gewest hun geweld
uiloelenCc4 om 't l-nd van Leie err Schelde ccrtt een vreemden heerscher te

brengen
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Van de cbdii Ter Doest is rrogr de schurnr over, gre,Iiik urii hoogrer regden. Dit
gresticht wt:s een clhcnkeliikheid van de Duinenebdii, welke izr !566 verwoest werd.
De kloesteriingen vestigd.en zich dccrno op de hoevê Ten Bogaerde, die nog bestcr<tt
(n'cbij Veume). De scbuur en de hoeve Ter Doest beboorea thcrns trcn het bisdom
vcrn BrugEe"

In sns verhdal zingt Breydel een lied vqn de Kerels tegen de Bidders (na
Mcerlc:rts begrrofenis). Dit gedichf is vqn Julius De Ge14er. De, schepper vcrn Keieer
Kcrel en het riik der T{ederlcndeu zegrt in dit werk, dat er wel een lied vqa de
riddcrs te6en de kerels be;tcat" rnccr gèen vat! de kereis tegen de rid.ders. Dit
loaisle rnoet verloren gercckt zijn,

Dccrom wilde hii beproeven. er een te maken,
Hoe iommer, dct dergelijke liederen meestal beperkt blilven tot eên bloera-

lezing, \ff'ccrom 'wordên zii niei g:ezongen ? Wij gelooven, dat ze mêer invloed
zouden uitoefenen op onze leugd dcn eilerlei opEeschroe{de verrncningen en êtrrr-
sPrcken' 

* o 
l+

Wij hebben g'etrceht in ons werk voorcl de zeden en gewoonter veio de miCalet-
eeuwen te echeÊsen. zonder de eenheid vsn het nerhacl te breken llet uitzicht der
stede::, de toestcrnd der burgers en buitenlieden, ee$ begrrcfenir, een iilkmccl, iets
over 't bijEeloof, over de krcnkzizlniqenverpleginç enz.,' dit alles vond hier een
placts, hopen we, zonder den gcng der vertelling te stuilen. Vaderlcndsche Eeschie-
denis rnoet o.i. vooral de geschiedenis der beschcving ziin" doch om deze ccn de
itriqd te onderwiizen, is het noodzokeliik de etol boeiead, dus in verhcrcltrcrut, te
behcndelen

De drcrad" die door ons verhcql loopi, is wcrar. De historigche ganE is als volgt:
VeroverinE vcn eelr gedeelte vcsr Vlscrnderen door Filips deri Schoone nc den srcrq

bi! Bulsc<rrnp. -- Bestcnd. - Dood vcn ydn MaerlqnL - Itritspre<rk von den Pcrus,

- l{erneming' vcrn den krilg door de Franschen. - Beleg vcn Dtrrnrne, - Poçiingen
om de Frcrnschen te vardrilvea, o.cr. door Filip vcn ÏVlcldeger:1, rnislukken - Vlccsn-
d,eren veroverd. 

- Gwiide's bezoek aan Vqlois te Aqrdenburg. - locht ndtrr Frcnk-
ri!k. - De grcc! en ziin volgelingen gevdngerr. 

- Reis der Fransche vorsten dcor
Vlaanderen. - Oproer to Brugge over do belcsting. - Poging der Lolicarts o::a

Brugge le veffcssen mislukl. - Toch onderwerpt de stcd zich. - De Coninc grebcrn-

nen rnc€rr keert têrug, Hii wiikt opnieuw uita - Du Chêtillons dreigende intrede in
Bruqqe, - OnrusL boodschcp aan de bannelingen. - De Bruqsche Meiten, - Tocht
vcn Gwilde vo:r Ncmen en Wiilem vcn Saeflinghe door Vloandeier- - De slcrgr der
Gulden Sporen

Vee! werd er ovêrgelcllen clcn de verbeeldingr vcn den schrijver, om die feiiep
te verbinden. Zoo, ontslond hoofdstuk 27 rra.dr @anleiding der woorden in de Ero.
nielr: " De BrugqrelinEen werden het g'ewcrcr o (ncrmeliik" dot de Lelicrerrts het op
hun stcd gemunt hcrdden). Doch de denkbeeldige personen hebben wii cls typen
vqn beslaqnde karckters wiilen clteekenen Bclph, de pcrict vcra 't plcttelcrnd.
evencls de oude heks, Flip en Arnold, de vwigie ieuçrd, end,
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lMcrcrrin wii keruris mqken met twee flinke
Vicnrningen en den dood vcrn een Eiroot mcm
veiltemen
ltrcrerrin wii hooren, wsqrom lcm Breydel
qntevreden wcrs .

V/carin Jqn Breydel den rentmeester hcrde
noten te krcrken geelt .
Waccrin Jan Breydel toont, dot hii niet nlleen
spreken kcn, ma<rr ook handelen durIt, wst
echter slecht voor hem crlloopt . .
Wacrrin de schcper nccrr Brugge trekt en aijn
I'even wcragt voor Breydels redding , ,
Wcrcsin wii Ralph in Breydels woning ont-
moeten en kennis med<en met Pieter de
Coninc
Wcrcrin eea Klcruwccrt een Leliaqrt te woord
stcEcrt .
Wcrcrin monniken de gastvriiheid vcrn den
heer vcm Sysele inroepen . ,
Wacrin Breydel bezoek kriigt .
Wccrin wij een kort stukie geschiedenis
hooren
W<rcrin wii crcm een sterfbed stcran -
Wocrrin wii ncrcrr Dcmme reizen , .
Wcrarin wii vcr Mqerlcrnts begrdenis zien
voorbiigcrcur
Wercnin wii een liikmcrcrl biiwonen . .
Hoe het mcrol gestoord werd . .

ÊIoe de Klquwcrcrts scheidden en wct er in
een tcveerne gebeurde . .
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