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Nr. 343.
A. HANS

l*et hcileg wale derl ffiavemhrurg

I.

Er werd te 'Leuven een steel<spel gehouden.
En toen * '1 is zes honderd iaar geleden, 

- 
gin.

gen de rnenschen ,er naar kijl..en, als nu naar een
sportfeest.

't Zwermde van, volk te L,euven, waar de her-
tog van Brabant.rvoonde en nlx ook veel graven,
baronnen en andere edelen van elders vertoef-
den.

Zulke edel,en karnpten met eli<aar. Ze zaten
te paar'd en waren gewapend rnet lange lansen
en rnoesten trachten elkaar uit 't z-adel te stoo-
ten"

In ,spanning werd zulk een steekspel gevolgd.
Op de beste plaatsen zaten de hertog, cte herto-
gin, ,edelen van zijn hof. voorrrame dames. Maar
ook de burgers, werklieden en buitenlie.Je'n moch-
ten kijken. Dicht bij het strijclperle stonden tentr n
en kramen en leek het wel kerrnis.

* Nu is onze he,er aan cle beuri., zei e*u li]oc.
ke boer tot zijn zoïIen. Zie, ridder vÉÀn Boorne
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rijdt rond,; hij groet den hertog. En di'e met zijn
zwarte wapenrusting is zijnr tegenstander.

- 
Het lijkt wel een reus, vader, merkt'e een

der zonen op.

- Ja, kloek moet hij wei zijn, maar onze heer
is zeer behendig... De kamp begin"t...

't W'erd stil onder de menigte. Ie'der keek in
spanning naar den strijd. De worsteling duurde
lang. iHet waïen twe,ei kamp,ers, d'ie tegen el'kaar
opgewassen schenen.

Maat eindelijk barstte gejuir$ lgs.*u*

- Onze heer is winnaar, zei àe boer tot zijn
zon'en. De zwart,e ridder ligt er! 't ls knap ge-
daan van riclder van Bo,orne.

- Is hij uw meester) vroeg een nurn, die e.r

als een koopman uitzag.

- Ju, antw,oordde de la,nclman. Ik woon op
een hoeve van ridder van Boorne.

- 
In den omtrek van ,Halle? Ik ken den, Ra-

venburg wel.

- J., zoo heet het kasteel.

- 
Nu ik weet niet of ge rnrel zoo blijde moet

zijn over zijn zegepraal. De gevallene is graaf
van Donkel... en die vergeeft zoo iets niet licht.

- 
Maar het is toch in e,en eerlijken strijd ge-

beurd...

- Zeker... doch graaf van, Donkel is niet
eerlijk.

- 
Wat zou hij dan doen?

- Dat weet ik niet. Heeft uw heer op reis eæn

goed geleide?

- Ja... Meent ge, dat die heer van Donkel
ridder van Boorne zou aanvailen?

- 
Hij is er toe in staat. Een koopman als ik,

lrornt overal en hoort en zi'et veel.
_- Onze heer zou ook dan zijn man staan, be-

weerd,e d,e boer.

- 
Ik wil het gelooven... AIs hij maar de kans

krijgt.

-. 
'1 Zou dan een, sluipaanval zijn?.--2-

I

I
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_' Dat k.n... Maar ik praat misschien al te
veel... Als gij tot 't geleide van uw heer ibehoort,
wel. ge zijt dan gewnrschuwd.

En de koopman drumde weg.
De boer had toch,een solmberen indrul< van dit

gesprek.

- Jacob, zei hij tot zijn zoon, ge hebt dat al-
les gehoord?

- J., vader... Maar het is zeker wel kl'ets-
praat.

- Misschien,... Gij berhoort tot 't geleide van
onzen heer. Ge kunt hem rnorgen, voor ge ver-
trekt, waarschuwen... Ik kerer straks, huiswaarts,
want moeder is alleen met de meisjes en met
Joos, die wel we"i niet anders zal dpen dan droo-
men.., Z.g den ridder, wat gij gehoord hebt. Wij
zullen niet lang meer letten.." 't is nog een heel
eind weg naar huis.

- Nr, ik zal het doen, vacler...
Boer Krijn, zooals de landman heette, ging

met zijn jongeren zoon Koen aan een kraam
wat eten ,en drinken en toen verlieten ze het
drukke Leuven. Ze mo,esten zes uur te voet gaan
en 't zou minstens elf uur zijn, als ze hun hoeve
bereikten.

Ridder van Bo,orne zou van avond aan een
feestmaal blijven.

Den volgenden dag kwam ridder van Boorne

-4--

op zijn kasteei terug' Niets had ziin reis Ee'
stoond.

Machteld, zijn vrouw, wist het goede nieuws
reeds "t *"tr"hte haar man geluk met zijn over-
winning.

- Jr, er is me groote eer aangedaan, zei van
Boorne, en toch ben ik niet zoo heel blijde. tk
heb nu e,en geduchten vijand: van Donkel.

- 
Ge he'bt hem toch eerlijk ,overwonnen,.

.- J., na harden s:rijd. Maar hij kan het niet
verkroppen. Gisteravond op het feestrmaal, moest
hij zijn woede wel bedwingen. Ik las d'en haat ech'
ter in zijn blik. En and,eren denken als ik. Jacob,'van boer Krijn, vertelde nle van morgen, hoe
een koopman hem gewaarschuwd had, dat ik op
mijn hoede m,oest zijn voor graaf van Donlcel.

- \f,/31 zou hij dan kunnen uitrichten tegen
u? vr,oeg vroulw Machteld.

- 
Ruzie zoeken... Veel eCelen bestoken nu

elkaar. De hertog is zwak, en d'e orde laat veel te
wen,schen ,ov€r. iErtr gebeurt vcel, dat onrechtvaar-
clig is. Van Donkei heeft groote macht.

- 
Vr,eest ge dan dat hij ons kasteel zou aan-

vallen?

- 
Alies is mogelijk, rne't zulk een trotschen

kerel, die steeds bluft op zijn 'kracht en 't niet
kan verkroppen, dat ik hem voor die groote me-
nigte velde.-E, 

lug dus een schaduw op de vreugde.
*5-



Ëenige weken veriiepen. Ridder van Botrrne
had nog niets gehoord van graaf van Donkel.
Maar toen kwam er eien bode. Deze zei, dat graaf
van Donkel een hoeve opeischte, bij Nijvel, die
aan van Boorne toeb:hoorde. Van Donkel be-
weerde echter, dat de boerderij binnen zijn ge-
bied lag, zooals nu uit oude stukken bleek.

Ridder van Bo,orne antwoordde, dat hij deze
hoeve niet afstond en de zaak voor den, hertog
zou bren,gen.

_ Hij deed dit en van Donicel kreeg ongel,ijk...
En weer zweeg de graaf een tijd.

H.

FIet was een schoone Zomerdag, eenige mlaan-
den na het ,st,eekspel.

Ridder van Boorne deed ,een w,andeling langs
de ve,lldbn.

- 
Zoo, domme Joos, Iigt gij weer in de zon?

vroeg hij aan een knaap van vijftien, jaar, die in
het gras lag uitgestrekt, bij zijn vader's hoeve.

Eigenlijk behoorde die hoeve aan ridder van
Boorne, en boer Krijn, de vader van Joos huurde
ze. En hij moes't ook heel wat dagen, in 't iaar
kosteloos voor den ridder werken, zooals het
toen de gelyoonrte was,. Maar we zagen te Leu-
ven, dat pachter Krijn veel eerbied had voor zijn
meester' 
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Joos stond recht.

- 
Ik wacht de koeien, heer, antw.oordde hii.

-- O, zoo... En ge drooml elbij, hé! Daar
hc.,udt gij van, naar ze imij gezegd hebben... Pas

maar goed op de dieren.
De ridder wandelde vooft. Joos liet zich weer

in het gras vallen. De koeien graasden Joos kon
ze rustig hun gan'g laten gaan En ja, hij lag dik-
wijls te denken. Hij wilde igaarne de wereld in...
Er m'oesten elders zooveel schoone dingen te zi'en

zijn. Daarvan had de kosterszoon Klbas verteld,
die te Brugge woonde eni 'eens per jaar zijn ou-
ders kwam bezoeken. Joos 'deugde niet voor het
boerenwerk; hij hi,eld er niei van. En daarom
noemde men hem dom. Vader was ,Cikwijls on-
vriendelijk... Joos ware toenr zoo gaarne rnee 8e-
gtsan n,a,ar 't fees't te Leut'en, maar vader had spo+"'

tend gezegd, dat domrne jongens niet door de

Stadspoort mochten.

- 
De -ridder praat juist als de anderen, brom-

de Joos. O, 't kan me niets schelên. Ha! wacht
maar tot later!

En Joos droomde voort' rHij wras echter achter
't riet ge}<ropen. De menschen behoefden hem
niet te zien. Ze hadden toch altijd wat op herr
aan te merken.

Joos lag daar een, heelen' tijd. Stemmen wek'
ten hem uit zijn gepe ,inzen. H:j hief het hoofd op
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en zag in het kreupelboschje iwee ma,nnen. Deze
konden hem niet bemerken.

Joost luisterde naar thetgeetl ze bespraken. 't
'Was over het kasteel van ridder van Boorne, daf
ginds op de hoogte stond.

- 
Wij zullen met een sterke macht moeten

zijn om het te overmeesteren. z,ei de een.

- 
Ma,ar ,onze heer heeft nieuwe weiktuigen.

De muren zijn op veel plaats,en Elgsh. Er zijn bar.
sten en scheuren in.

- 
Van Boorne, kan zijn siot niet naar beh,oo-

ren .onderhouden.
De mannen praa'tten nog ovier de omgeving

van het kasteel, over de wegen er heen en Joos
'luisterde aandachtig. Maar hij hield zich doodstil
en had zijn hoofd ingetrokken. 'Die twee kerels
waren bespieders. Ze rnaehten hem n:iet zien. Ze
bleven daar nog een tijd en toen sl'op,en ze langs
de beek en door het dennenbosch w€g, verder
van 't kasteel a,f . Ze deden zeer geiFreimzinnig.

Toos bleef nog eÆn tijd liggen en nu dacht hij
na over hetgeen rtrij gehoord had. Neen, hij was
niet dom... Hij begreep wat er scheelde...

Rid'iers en andere ed,ellieden streden dikwijls
tegen elkaar. En'er was zeker zo,o eetn, die t-ret op
het kasteel van heer van Boorne ge{munt had, en
het nu door die tw e vre'emde lçerels lie't bespie-
den.

- 
Ik zal al'les aa,n 'vader vertellen, besloot

Joos.
Hij durfde zelf niet naar ridder van Boorne

gaan. Hij was schuw voor de knechten'.
Vader werkte ginds op den akker. De koeien

konden wel een tijd allere'n blijven'
Joos liep heen. Zijn vader za'g hem,, Hij brom-

de dikwijls op Joos, omdat àeze niet als ziin
broers en zusters flink op de hoeve meewerkte.

En onvriendelijk riep hij ook nu:

- 
l6s1 ge de koeien a'Ileen ?

- 
Vader, ik rnoet u wat vertel'len? hijgde

Joos, die hard geloopen had-
Is er iets met de be,esten? Zeg het dan,

dommerik! Laat mij niet zoo -wachten,...
_- Neen, neen, vader, mâar ik heb iets ge-

hoord. Er waren in 't boschje twee'vreemde man-
nen aan 't spreken...

- 
Wat liebt ge nu we,er gedroornd?

- 
Ik heb het niet gedroontC, vader, 't is wer-

kelijk gebeurd.

- 
Wat! Sta dan niet zoo te dubbenl Wat hebt

ge te vert'ellenr, suffer !

- 
Die twee vreemde mannen spraken over

het kastee:I, over een âarlval rran een leger.

- 
'Wat ibazelt ge nu!

- 
't Is zoo, 'vader... Het waren heel zeker

spionne,n van een anderen ridder, die alles rnoes-
ten bespieden.

*--9-
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Boer Krijn werd plotseling veel belangstel'len-
der.

- 
Vertel me alles ! drong. hij aan.

Joos deed, het.

- Ja, dat is ernstig nieuws, zei zijn vader
toen, En 't is goeid, dat ge het ,me dad,elijk i<omt
vertellen. lMaar pradt er met niem,and .over! Ge
hoort wat ik zegl llc zal naar het kast,eel gaan.
Een half uur geled,en is de ridder hier voorbij g.,
wandeld. Hij zall nu thuis zijn. Keer naar de
i<oeien terug, maar nog e€ns: zwijgen, hoor!

- J", vader!

- 
En als die marlnen terug keeren, loop dan

naar 't kasteel, om het te zegeen.
Boer Kriin begaf zich naar het siot.
-- Ik zou den ridder willen sprek,en, zei hij tot

-len portier, die op het voorplein den weg verbe-
tercle.

- 
Den ridder spreken... Ge weet, d,at hij niet

altijd lastig wil gevallen worden.

- 
Frans, lhet is voor. eêr, dringende zaa,k, her-

nam Krijn. rGeloof me. ik kom niet voor elke
kleinigheid.

- 
lsis van den, akker of de hoeve)

- 
Neen'.-. ne,en... maar ik kan het u

v,ertellen'. .. Z"g eens ,aan der: ridder dat ik
ben.

- 
Nu, hij is vandaag nog al goed geluimd.

t0-

Ma,ar anders, ge weet het, hij rn'ordt niet gaarne
gestoord.

Frans gin,g nnar het ihooge lruis, dat binnen de
tweede gracht ston'd. De << Ravenburg: >> herette

het slot en het was een sterk kas,tee'l in Brabant,
al verviel het nu 'op veel plaatse'n,

De p,crtier keerde terug mel de {boodschap dat
Krijn bij d'en h'eer mocht galan

Ridder van Boorne zat rnet ziin vrouw en vier
jonge ]-.inderen in, elen prieei. Het was zu'lk schoon
zomerweer'.

De edelman kwam Krijn ee'n eindje tegemoet
en vro€g:

- 
Wat is er, ,clat gii zoo m:clden uit uw werk

bij mij komt) Ik zag u,over een half uur op den
aklrer en toen hadt ge niets te zegæn..

-- Toen niet, neen heter, maar nu heb ik ern-
Stig nieuws gehoord.

- 
Wat zegt ge)

Krijn deelde mee, wat hij van J,cos vernomen
had. En ridider van Boorne schr'ok geweldig.

-- Dat zullen bespiediers van graaf van Dbn-
ke! zijn, sprak h,ij. Die valsche vent zoekt al een
heelen tijd ruzie met rne lDat is sredert ik them op
het steekspel overwonnen heb. En hij is niet eer'
lijk Hij wil zich verrijken ten koste van ande-
ren. tr-lij eischte een hoeve op bij Nijvel, die mij
toebehoort. Hij kreeg ongelijk bij den hertog, en
dat heeft nog meer lcwaad, bloed gezet'

-il
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* Ja, heer... de koopman, die aanwezig
was bij het ste'ekspe,l, waetrsclruwde o,ns ,al tegen
graaf van Donkel. 'Mijn zoon heeft het u ge-
zegd.

Ja, ju, 't i,s zoo... Van Donke'l zal me ko-
men aanvallen. Wel uw Joos is een walckere
knaap. En waarom noemen ze hem dan domme
Joos) Ik ben nu gewaarschuwd en dat is al heel
veel. We zulieh maatreqelen nemen... Ik dank u
voor uw bo,odschap. Ce hebt zeer go'ed gehan-
deld.

Dien avond was Krijn vriendelijker tegen Joos
dan anders.

ilt.

Dei, volge'nden ,dag mo,esten de pac rters en
werklieden van ridder van Boorhe op het kas-
teel arbeiden.

De muren vr"erden herstel.i. en men voerde
steen,en ,en hout aan. Ook bracht men allerlei le-
vensmiddelen binnen. -.

- 
Zou de ridder ,een beleg vreezen? vroegen

cle rnenschen, die nog niets van de slechte tijding
wisten.

Krijn en zijn huisgenooten zwege,n op bevel
van hun heer.

Twee knechten doolden in de omgeving om
op spionnen te letten.*r?*

Toen de ridder zijn bevelen 'ha'd gegeven reed
Ïrij zelf naar Leuven om den hertog te spreken.
tl)eze kon' den oproerigen graaf tot de orde roe-
pen.

Van Boorne was wel moedig en dapper, doch
hield toch meer van vrede dan van strijd. En
graaf van Donkel had groote macht.

De hertog was afwezig'tot den volgenden mor-
gen en de ridder moest te Leuven overnacht,en,
zeer tot zijn spijt, want hij w;rre liever thuis ge-
weest.

Jacob en Koen, de oudste zonen van Krij'n,
waren dien avond met r.eell anderen op den << Ra-
venburg >> gebleven. Men z,ou eenige uren rustert
en dan voort werken.

Het was voor vrouwe Machte,ld een teleurste'l-
ling dat haar man niet thuis kwam.

Joos had c{ien avond in een hut doorgebracht"
Daar woonde 'de oude Bette, riie men in de streek
een heks noemde. Maar Jo'os wist, dat zij een
brave vrouw was. ,Hij ook werd verstooten als
eein <( dommeril< >> ,en zeker bracht een zelfde ge-

voel hen samen.

Joos verric.htte all'erlei bezigheden voor lette,
die herm dan 's avonds verhalen, deed waarnaar
hij gaarne luisterde. 
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Joos was nu la,nger gebleven dan anders, want
Bette had een bijzonder boeiende geschi,edenis
verteld.

- 
Vader zal wel brommen, dacht dê knaap,

toen hij langs 't bosch ging.
Plots schr,olc hij. Tusschen de boomen bewo-

gen zich geda,anten. Joos liet zich op den gro,nd

,n]!""*, 
,.," !.ro"p in een droge gr."Ët, di" i""g,

het b,osch liep. Ongezien k.wam de wakkeie
knaap aldus nacler. En hij bem,erkte ve,el man_
nen in het bosch. Hij ùr,oorde dat ze over den
<< Ravenburg >> sprak-en. Hij vernam ,it hun g"-
snrek, dat ze r.annacht de grocte legermacht vân
graaf van Donkel verwachtten. Morgen zou het
kasteel al ingesloten zijn.

j,oos wist genosg. Hij verliet voorzichtig de
gracht en liep toen snel naar he,t slot. De Ërug
wa-. omhoog en de poort gesloten, maar Frans di
portier, zat op den uitkijk, flog steeds zijn mees-
ter verwachtend.

- 
Frans ! riep Joos

- Wie is daar) vroeg de porti,er.
-- ik ben het... Joos van Krijn... laat me bin.

nen...
De_ portier begreep dat de hnaap wel een dri,n-

gende reden moest hebben, om nu nog te ko.
Inen, en hij liet hem binnen 't kasteel.

Joos deelde zijn ,nlieuws rnee. Fra,ns s,chrok

''\

I

,l

I

Èvg en bracht hem bij vrouw Machteld. Deze ont-
stelde ook geweldig.

- 
Er moet dadelijk ie,rnand,n'aar l-euven, om

den ridder te waarschuwen, sprak ze. a, als die
soldaten hem maar niet onderwege gevangen ge-
nomen ihebben! jamm,erde ze.

Een bode vertr,ok en ook Joos verliet het slot.
Hij kwam nu ,nog later thuis.

- 
\[sa1 zijt gij zoo 'lang gebleven? vroeg

zijn vader on,tevreden
J'oos vertelde zijn we'dervaren.
_. De '<< Ravenburg >> wordt dus van nacht al

ingesloten, zei Krijn verschrikt. Dan, moeten we
dacleliji< verhuize'n, want de woeste soldaten zul.
le'n onze hoeve bezetten.

't Werd een heele drukte op de boerderij, en
tocfr moest men alles zoo stil mogelijk doen.
Mo,eder pakte linn'en en kleeren bijeen, vadet
I'eidde het vee heen. Joos e'n zijn zusters hielpen
flink mee.

Het gezin verhuisde naar de b,oerderij van
Krijn's broer, Pieter, die aan de andere zijde van
't dorp woonde, meer dan een half uur van het
kasteeù.

Pieter hielp nog om voeder ren andere,bezittin-
geln van zijn broer te halen. Ze vermeden den
boschkant, en werden nriet gestoord.

Van slapen kwam er dien nacht niets. Tege,n
den morgen ging boer Krijn nog eens zien. Toen

- t5 -
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hij terug i<eerde, zei hij, dat het al van vreemde
soldaten wemelde rond het kasteel.

zijn! kloeg n'noeder.

- 
Ze moeten hun plicht d,oen, sprak

Bijna al het vollç van den omtrek is nu
kasteel.

kasteetr

Krijn.
op het

v.
't 'Was den volgenden dag al na den noen,

toen ridder van Boorne het hof van den hertog
verliet. De vorst'had hern beloofd graaf van Don-
kel te ontbieden, om hem te bevelen den vrede
te bewaren'.

Plots zag de ridder een zijr.er dienaren.
_ Wat is er, Filips? 'LVas mevrouw zoo on-

gerust omdat ik gisteren niet thuis kwam? vr,oeg
van Boorn'e.

- 
Heer, ik vrees dat de << Raven,burg >> a'l be-

legerd wordt, antwoordde de knecht.

- 
Wat zegt ge!

Van Boorne schrok geweldig. Filips sprak hem
over den toestand.

- 
God gev'e, dat ik no'g op het kasteel kan

gerake'n ! zei de ridder. Laten we ,ons haasten.
\X/at draafden de paarden.
I\{aar in de eigen streek, moesten meester eu

-t6-

die"aat hun vaart rnatigen, vrant ze konden hier
in handen van den vijand valien"

Zij maakten een rorritweg, en }<warnen nabij 't
dorp. En daar vernan] ridder van B'oorne, dat
zijn kasteel reeds geheel ingesloten was 'door de

sodlaten van graaf van Donkel.

- 
Dus kan ik niet m,eer bij vrouw en kinde-

ren en bij mijn volk! kloeg van Boorne.
Hij zond zijn dienaar naar Leuven, om den

hertog te boodschappen, dat de aanval reeds be-
,gonne'n was.

Maar hij rrnoest zich verbergen, want graaf van
Donkel kon vernemen, dat hij hier was en zou
hem dan gevan,gen laten. nemen.

Boer Krijn kwam bij zijn heer en noodigde
hem uit mee te gaan naaï de hoeve van zijn lbroer.

Men zou er een ge'heime schuilplaats rnaken on-
der de schuur. En in oogenblikken van gevaar
kon de ridder zich daar verbergen.

RiCder van Boorne vergezelde zij'n trouwen
pachter. Krijn en zijn broer groeven eern ho'l in
de schuur, legden eï een zolclering vanr hout over
t'n stape,lden daarop stroo. N{aar voorloopig kon
de ridder in 't huis blijven; hij kleedde zich als
een bo,erenknecht. O, hoe wenschte hij op den
<< Ravenburg >> te zijn, ma'ar hij l<on niet door 't
vijandelijk leger dringen!

Hij was zeer bekommerd om zijn vrouw en
kinderen. Hij dankte Joos voor zijn ùaakzaarn-
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heid. Had hij nu maar volk genoeg gehad, dan
zou hij van hier uit den graaf van Don,kei aan-
vallen, maar zijn lieden waïen op het s'lot. En op
edelen in de buurt moest hij ni,et rekenen, want
de rneesten waren bang van' den wilden graaf. De
hertog was ook een zwakk,eling.

Krijn ging nu en dan in de buurt van den << Ra.
venburg >> 'loeren. De sol'daten va,nr graaf van
Donkel vieien nog niet aam, maar brachten allerlei
materiaal ter plaatse. Ze zaten ool< in zijn hoeve
genesteld.

- 
En ik zit hier machtei,:'os, ik kan niets

doen! kloeg de rid'der. Kon ik me rnaar in een
vog.-l veranderen om naar huis te vliegen...

Hij wist echter, dat hij op zijn volk ginds reke-
nren ûlûcht. Be'rend, de hoof.{man vai"} ziin die-
naren, was een flinke kerel en zou als ee,n bekwa'
nre a.anvoerder optreden, Docir van Bo,orne dacht
met rnede'lijden aan zijn vr,ouw en lcinderen. Joos
hoorde hem klagen, en hij von.l ïret treurig, dat de
ridder niet naar huis lçon.

V.

Joos kon to,ch niet na'late'n naar Bette te gaan.
Hij moest gras snijden voor haar geit en andere
werkzaarnheden verrichten.

,: '1 trs triestig op, den ..< Ravenburg >>, zer

Joos.

-trE-

Ën hij verhaalde, wat ,er daar gebeurde.
Hij vertelde oolc, clat de heer v*an Bo,orne

nie! naar huis kon, al verzlwee,g hij, waar de rid-
der zich bevond.

Bette wist nog niets. Ze'woonde erg eenzaam
aan den heidel<ant, en niernancl, buiter: den
knaap lçwam haar bezoeken,.

- 
Ik zou den rùdder wel op zijn kasteel kun-

nen brengen, ze;i Bette.
Joos keek haar verwonderd. aan. Zou Bette

dan toch aan too^verij 'd,oen, en den ridd,er mis-
schien rop eern bezemsteel door de lucht willen
voetren, zooais me'n van hei<sen vertelde?

_* Ik ken het kasteel goecl. heter dan, de a,n-

deren, her,narn Bette. Voor d.:ze ridder er woon'
de, verbleef z\n oorxr er, en ik he,n in dienst van
zijn tante gewees,t... ja, ja, ik lcen' het kasteel
goed... En ,er is een geheime gaing, die van bui-
ten naar den << Ravenburg >> leid,t. Als d'e ridder
daar door gaat, h,oln"t hij in zijn huis, zonder dat
de vijand het rnerkt.

- 
En waar is die gaqg? vroeg Joos nieuws-

gierig.

=- Z. komt dicht bij het {6tO uit in de ruïne
vp.rn het afgeL,rande i<lcost,er. ,De gang zal daar
nu, v/el verstopt ,zijn, maar kan toch open ge-
maalct worden.

- 
Dat is ver van het kasteel; de soldaten va'n

graaf van Donlceù liggen zoo ver niet.



--" O, de garng is heel lang. Moest de vijand
wetetn, .dat ze bestaat, hij zou langs daar gemah-
keiijk op den << Ravenburg >> geraken.

- 
Dat is waar ook Maar. Bette, clat g,e me

het nooit verterld hebt I

- 
Van die gang? Ik heb er n,ooit aan ge-

dacht, maar nu i<ornt me dat voor den geest.

- 
Dan moet ik het dadelijk aan den ridder

ve,rtellen, hernam Joos.
-- O, ge moo,gt, al heeft de ridder niets voor

mij gedaan, toen ik bii den dood van' zijn oom
den << Ravenburg >) moest veriaten.

Joos had geen rust ilr,e€r. Hi! moest dat belang-
rijk nieuws meedee'len. F{ij spoedde zich naar de
hoeve van zijn oom en deelde alles aan zijn va-
d,er mee.

- 
DÉe heks heeft u wat wijs gemaakt. mee,n-

de Krijn.

- 
O, vader, Bette is geerr heks. Ze is een

goed,e vrouw. En ,als ze dat rnerteltn is het zeker
waar.

- 
Ik zal het den ridder eens vertellen.

Van Boorne zat sombeï op een bovenkamertje.
En hij spron,g verbaasd,op, toen Krijn hem over
de gang spra.k.

- 
Daar wist ilc niéts van, zei hij" Zou die

vrouw .onzin bazelen !

- 
Ik l<an, er niet over oord,eelen.

- 
Roep Joos eens!*20*

De knaap kwam en herhaalde wat Bette hem
verteld had.

- 
Dan moeten We naar de l<loostenuïne, be-

sloot de ridJ,er. Als die gang bestaat, is ze een ge-

vaar voor ons, want dle vijand kan ze o,ok ont-
deklcen. En ja, dan geraak ik langs daar in mijn
kasteel, en zal die gang sluiten. Vraag uw broer
rom ons te ver,gezelien en neem gerief mee om
te delven.

- 
Willen, we Bette halen ? Ze kân de juiste

plaats wijzen?
-- J., want de, ruïne is groot.
Joos stapte oo'k;mee. Be,tte was dadelijk bereid

om'den ridd,er te helpen.
Het groepje trok naar de kloosterruïne. Krijn

had ,een lantaarn meegen,omen, die hij in een
doek gewikkeld had. iDe vijand mocht geen lich-
tje zien.

Zoo bereikte het groepje het puin van 't kl'oos-
ter. dat lang geleden in een oorlog afgebrand
was.,

- 
Daar in dien hoek, konrt de gang uit, zei

Bett,e, zonder weifelen. Ruim er de steenbr'olç]<en
maar weg.

En Bette ging heen.
Ook de ridder werki,e mee 't Was e,en heel

werk. En men vond inderdaad een openitr,*. Uit
dat hol haalde men puin en aard,e hoven.

- 
Hier is de trede van een trap, zei de rid-
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Cer. Die vrouw zal toch gelijk hebben.

- 
Ik geloof het ook, sprah Krijn.

Ze werkte'n nog ijveriger. ,En daar vertoonde
zich eindelijk de gang.

-_ Gaat ,ge mee? vroes de heer van Boorne.
Ge kunt natuurùiik straks tertrg keeren.

Joos vond het zeer avontu'rrlijk om door de
gang te sluip,en.

Hij ook rnoest zich bukken onder het vochtig
gewelf.

Allerlei diertjes kropen over den vloer of op
de wanden.

- 
Dat eal een geheime uitgang geweest z,ijn

in tijd van nood, zei de ridder. Ik ben toch nieuws-
gierig waar de gang c,p den ,.r Ravenhurg >) uit-
komt.

De heer van Boorne ,verkeerde in hevige span-
ning. Zou hij straks vrouw en k,ind,eren terug
zie.n en zijn volk kunnen aanvoeren?

De tocht duurde hem lang Eindelijk bereik-
ten ze weer een trapj'e, Boven lag er een planl.-.
Krijn stootte er tegen- Het hout was verrot.

Krijn kroop droor de opening:. ,FIij stond in den
Lroek van een keilder, die niet rneer gebruikt werd.

l)e heer van Boorne ging nu voorop. D,cor de
andere keld,ers kwam hij op de ben,eden,verdie-
ping, in de hal. Juist was Berend, de hoofclrnan,
daar, en deze keek of hij een spool< zag.

- 
I-ieer... zijt gij het waarlijk)... vroeg hij

verbaasd.

-22-

- J", ja, hoor! ,Hoe is het met mevrouw en

de kinderen?

- 
o, hee'i goed, heer... Ma'ar...

- 
Hoe ik hi'er gekomen ben? Op mijn voe-

ien, doch ùangs een wonderl'ijk'en weg'
En de ridder sprak over de gang'

- 
En wij wisten 'daar niets van' zei Berend'

Maar 1t""., d" vijand kan dien weg ook vin'den!

-' Wij zulien onz€ rlnaâtregelen neËnen' De

gang moet versterkt w'orden, maar in tijd van
iooà, 76sden we langs clâar van alles kunnen bin-

nen halen en rlesn'ooàs zelf onisnappen'' We pra'
t'en er straks wel over Zeg nu voorzichtig aan

rnevrourw dat ik hier ben.
Even later omhelsde de lidder zijn echtgeno'ote

en d,e kinderen.
Krijn sprak zijn ,zonen. En al het volk was ver-

baasd over deze verschijning'
Krijn, zijn broer 'en Joos lreerden terug' Ze

$loten uu" tt ander einde de gang met hout'

VI.

Er w-aren onlbetrouwbare lied'en in 't dorp"'
En ze vertelden aan soidaten van graaf van Don-

kel. dat ridd'er van Boorne n'iet op het kasteel

w-as, maar hier ergens verborgen zat'
Van Donkel, die in een sierliike tent zat, ver-

nam clit' 
- 
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. - 
ltrij rnoeten den kerel vinden en dan =el itr

hem aan mijn lans rijgen! Dat zal hem leeren
rnij eep verraderlijken stoot ie geven, als op rhet
steekspel te Leuven, zwetste hif '

. En hij liet hekend rnaken, dat hij het dorp in
brand zou steken, als men hem a"" fr"., ir{"
Boorne niet overleverde.

De menschen vernarnen met angst diit nieuws.
Men wist niet, dat de ridder bij àen broer van
Krijn verbleven had.

Van Donkel wilde den volgenden morgen den
aal_val op den << Ravenburg > ,beginnen. AIs de
ridder er zelf niet was, ,o., h.i volk zich wel
spoedig overgeven, nreende hij. Eerst ti"t lri; ;i
kasteel opeischen.

Van Boorn,e verscheen zelf
ring.

-: Z"g aan uiw heer dat hij
we hem als een r,oover zullen
woordde, hij.

Van een afstand had
zien en gehoord.

op de borstwe-

een roover is, en
ontvangen, ant-

graaf van Don,kel hem ge-

- 
Men heeft mij helc,gen; de kerel is weil op

den <Ravenburg>>, zei ,lri;. H"l ik berr ".r, ,"o_
ver! Mannen, ge moogt de heele streek voor uw
eigen, vo,ordeel plund,eren, ais van B.rorrr. du.,
aan dien eik hangt.

Veùen, die rnaar clrn te stelen in dienst van
graaf van Donk"t y.;O*lrrecien, j"i.ht";:

De aanval begon. De vijanden hadden in hct'bosch 
takkebossen aan,eengehonden en sleurden

die naar de grachten bij 't kasteel om ald,us een
s,nort van vlot te maken, maarop ze dan ladders
zouden plaatsen orn de muren te beklimmen.

Maar het volk van, van Boorne wierp steen,en
op den aanvaller e,n sch,oot rrret pijien, en de vijand
rnoest af,deinzen.

Van Donkel raasde van woed,e. F{ij had werk-
tuige'n om groofe steenen tegen de opgehaalde
brug en de poort te slingeren.

- 
Wij zuilen het oude rattenn,est verni,elen !

blufte hij.
Weer volgde een geweldige aanval en daar-

tegen kond,en de verdedigers weinig doen. Maar
tcch stortte de brug n,iet n,eer. 't 'Werd avond en
de vijand nam rust.

-Op den << Ravenburg >> hi,eld ridder van Boorne
raad met Berend, deni hoofdman en rnet Krijn, die
door de geheime gang binnen ihet kasteel geleo-
men was. Krijn vertelde, dat soldaten van graaf
van Donkel al in het dorp l<nwarnen stroopen. Ook
het volk dat niet in dienst was van den ridder,
toonde zich zeer verhitterd €n zou.mecwerl-,en om
den vijand te verdrijven, ". Als nu de verdedigers
vannacht door de gang kwarneïI, om van Donkel
aan te vallen, hiel'pen velen van d,e ,omwonendin
mee" N'len rnoest tegelijk var,r de muren steenerr* ?S' *,



slin,geren naar 't vijan ellijk kamp. Van Donkel
zou den,ken, dat troepen van den hertog hulp
]<wamen bieden. En zoo in den nacht kon rnen de
aanvallers verrasse,n.

Men praatt,e,een tiid over lhet pian. Het was een
waagstuk, maar het kcn gelukke'n. En rnen be-
sloot het plan uit te voeren.

Dienaren van den ridder brachten wapelns naaï
de kloosterruïne. Krijn en zijn broer ginrgen mret
menschen uit de omgevinlg spreken, en i,n korten
tijd verzamelden ze e,en talrijke gr,oep.

't 'Was bij rniddernacht. De soldate,n van graaf
van Donkei lagen in d: rust. Eenïge schildwach-
ten stonden op hun post. 'De graaf zelf had met
oversten veel ged'ronken, en sliep in een roes.

Op den tcr:en van, den << Ravenburg >> sioeg het
twaalf uur. Plots slingerde nne,n van de muren
steen,e'n n,aar het vijanderlijk 'karrrp. De schild-
wachten rnaakten alarm. Versuft spr,ongen de
mannen op.

,- Vlug, ze zullen' rnisschien de brug 'neerla.
Iaten en een uitval doen ! riep een der overst'e,n.

De graaf werd geweldt.
* Laar :r1s gerqst! brornde hij" H,et is immers

nog geen morgen.

- 
Men vatrt van,:t kasteel aan, d,eelde zijn die-

'naar h,em rnee.

-- Slaat ze dood,-en 
H-:- 

slapen, gromdb de

beCronÏ<eu graaf. ls dat oud rattennest nog nùet
veroverd ?

Maar €en ovêrste' stormde J:in'nen.
-- Graaf, we worden ni,et alleen, varr 't kasteel,

maar oo}< in 'rlen rug aan,gevallen. Ik vrees d,at het
de troepen varr, den hert,o,g zijnl riep hij verschrikt
uit.

-- Sla d'en, hertog ock dood... en laat mij sla-
rren! schreeuwde de graaf.

De overste narn een, kan water err goot dien
over den sufferigern- graaf ui,t. Van lDonkel sprong
razend recht en wilde dèn oversrte een vuistslag
gev,en.

- 
flser', ,de tr,oepen- van den hertog! \Maar-

schuwde deze.
._ Wat bazeit ge over d,en hertog, den llamme'

ling! Die durft ,imrnersi niets begen me uithalen.
En ais ihij het d,oet, zal ik hern te Leuven de' les
lezen. 

'Tfat lawaai is d,atrbuiten?

- 
flssr, we word'en vani twee zijden aange-

vallen. Men overro,mpelt ons lcamp!
_- Had, dat eerder ge;zegdr, uirl !

En haastig kùeedde van Donkel zich.
- -- He'lp me mijn wapenrusting' aantrekken,

gaper! sn,auwde hij zijn dienaar to,e. En nu slapen
we niet rneer voor den,verwenschten, Ravenhurg
in'!:rand staat. Wat vertel't gij van den hertog?
vervolgde hij tot den cverste"

- 
Ik vrees, dat het zijnr troepen zijn, die ons



in den rug aanvaiûen, heer I

_. In' den rugl Dus ze kornen niet uit het kas-
teel ?

_- I\leen, maar "t is toch in afspraak met van
Boorne, want uit het slot bestooLi m.n ons ook.

- 
Ha, wacht... als het moet, zet ik heel Bra-

bant te vuur en te zwaard.. .

Van Donhel was eindelijk gereed. {-lij sprong
buiten. In zijn kamp heerschte echter ,".d" d*
grootste verwarri'n,g. Veel soldaten, meenend dat
een geweldige macht in den nacht opgeicomen
was, hadden reeds wild de vlucht g"rÀ*.r. De
oversten konden, geerr, ord,e [rcuden. En de man-
nen van den Ravenburg, versterkt door boeren
uit den omtr,ek, streden dapper. Ber,end voerde
hen aan.

- 
Slaat de honden neer eq rflorgên moog,t ge

de gansche streek p[underen, en dan gaan we te
Leuven alles weghalen ! schreeuwde van Donkel.
Vo'oruit, wi1' zijn onoverwinbaar!

- 
W.g met de roovers! riep Berend. Wij la-

ten onze hoeven en huizen niet plunderen. Man-
nen, redt uw vrou]wen,en kinder,en.

- 
Maak u bekend. Welke troepe,p, voert gij

aan_, -laffe sluipmoordenaatr, die ons geen oorlogs-
verklaring heht gedaan ! tierde de graaf .* En ùrebt gij ridder van Boorn,e den strijd
aangezegd? vr,oeg Berend.

- 
Kornt ge van den hertog?

- 
Dat raakt u niet, roover! Gij hebt valsch

den vrede in Brabant verstoord.
* Valt aan ! gebood van J)on'kel. Ën spaari

niemand!

- 
I-treer, ong meeste vcyli< is gevlucht. Stijg te

paai.d en rijd heen,. Er is groot gevaar voor uw le-
ven, waarschuwde een overste.

_- Gevlucht! Mijn volk!

- Ja, heer.

- 
Lafaards! Of liegt ge? Zijt ge zelf bang?

__ Heer, rnet mijn leven wil ik'u verdedigen!
Maar, ik eeg u, dat wij overrompel'd worden,.

- 
Van Boorn,e rnag niet overwinnen" Ik wil

het niet ! I-trij iheeft me al genoeg g,ehoond" Ik haat
hem!

Berend en zijn mann,en drongen, steeds verder
door. De vijanden, die stand hadden willen hou-
den. viel,en of snetrdenook we'g. Boer Krijn, was
in d,e voorste rij.

Hij zwaaide met een geduehten dorschvlegel.
Hij hoorde van Donkel razen. En vlug sprong hij
nog dichter bij en trof rnet een, hevigen slag d,en
graaf op lhet hoofd. Met een gil stortte van Donkel
nreef.

- 
Genade... dood rne niet! kermde hij nog.

Zijn overste wiilde hem nog verdedrigen, maar
rolde ook omver.

- 
De graaf is gevallen ! lclonk het.

' En nu brak het laatste verzet. Wie nog lcon,
vluchtte. Het gevecht eindigd,e"

Ridder van Boor,ne was rnet eenïge rnannen



ôp het kasteel gebleven en wilde van daar een
uitva,l doen. Maar Berend riep <Jat dit niet meer
noodig was,. De brug daalde neer en c{e poort werd
geopend. Men lcwam met fakkels

- 
DanT{, goede li,eden ! riep de r,i'dder tot de

boeren.
Na den stri3'd wi'ide hij barmhartig zijn en ge-

bood de gewonden binnen d,en, Ravenburg t3
brengen. De kapelaan' en vrouw Machte,ld zou ze
ve'rbinden.

Men droeg 'er oo'lç. gra,af van, Do'nlcel lheen, d,ie
nog {eefd,e, al scheen zijn toestand hopeloos. Hij
werdl eveneens'verpleegd.

Buiten bleef een wacht, rnaar geen vijand ver-
toonde zich nog.

De nieuwe dag kwam rop aD de zon verlichtte
een droevig toone,el" In het gras ,lagen veel doo-
den in allerl,ei houding.

- 
Ik heb er geen schuld aan, ze,i ridder van

Boorne. 't Is vrees,eiijk dat ieniand zoo uit lwaak-
zucht clen vrede verstoort.

De dooden werden, Ïlegraven. De ridde;r ver-
deelde den ooilogshuit ond,er zijn volk en de om-
wonende boeren.

Dien dag kwamen boden, van den hertog. Ze
vernamen wat er gebeurd was. Ze zouden het aan
den vorst meedeelen. En nog een dag later ver-
schee,n de herto,g tzetf. Hij wilde graaf van Donkel
gevankelijlk meevoeren. Maar dat kon, nriet meer.
De graaf was, st,erve,nd. De he,rtog zag hem be-

wusteloos op het bed liggen. De kapelaan zat bij
den graaf.

Van Donke,l heeft zich zelf gestraft, sprak
de hertog. Anders had ik {h'em voor dit verstoren
van den vrede, op het schavo: gebracht.

De hertog zou beter den graaf vroeger gebrei-
deid hebben.

Door de dapperheid van 't eigen volk was de
'Ravenburg gered. De hertog liet zich alles vertel-
len En ihij wiide ook Joos zien, dqn wakkeren
lenaap. Verlegen trad, deze voor he'm. Maar nie-
mand zou hern n,og een dom:nerik d,urven noe-
men. De gewonden, die hersteld'en', 'werden ge-

vangen naar Leuven geleid. Van Donke[ stierf.
Van Boorne'liet zijn lijk naar 't gravelijk kasteel
brengen.

VII.

Ri'd'der van Boorne belooncie zijn getrouwen.
En thans betoonde hij wat û1-1êr ââr'dâcht voor
Joos. Deze was n'iet voor het boerenwerk geschikt.

- 
Wat zoudt ge c{an willen } vroeg de ridder,.

- 
ls,s1sn, heer, antwoordCe Joos.

- 
Welnu, ge moogt leeren ! En ik neem u o'n-

der mijn, bescherming. Ge lhebt getoond, dat gii
goed oogen en ooren kunt open zetten.

Elken dag mocht Joos nu naar het kasteel ko-
rrr€n,, wârâï de kapelaan hem les gaf. Eel school
was er in de streek niet" want rnet heL onderwijs
avas hst toenr nog,treurig gesbsld. Zelfs de ridder



kon nauwelijks sdtrrijven"
Joos deed goed zi"in i:est. F{rj bleef nederig en

hielp nog altijd de oude Bette, rJie nu ook vee'l bij-
stand van het i<asteel kreeg, zlrodat ze o,nbezorgd
kon ùev,en.

Na twee ;'aar heuoclht Joos een scho'ol te Leuven.
De ri'drler hetaal'de al de onlcosten.

Joos wiide koopman worden. En toen hij te
I-euve,n nog een jaar getleerd Frad, begaf hij zich
naar Brugge, dat toen' een druiilce haven- en koop-
stad was"

joos trad er in dienst bij een rijken handelaar.
En omdat hij lcnap en eerlijk was eïl vreemd,e ta-
len kende, moest hij veel reizen in den vreernde.
Zor: werd rle'droom van zijn jeugd vervuld. Hij
uag heel vee'l. Nu en dan lEwam hij tftruis en dan
bezocht hij ook den Ravenburg, d.eich eveneen,s
de oude Bette.

Joos werd zelf koopman, en kreeg te Brugge
een'kantoor en pakhuis. F{ij trouwde,er met een
hrave vrouw en 'was een weù,gesteld burger, Iief-
dadig voor de armen.

Elk jaar bezocht hij zijn oud'ers. Bette was ge-
çtorven. Krijn zei serns tot zijn vïouw:

- 
Wat lcan een mensch tocflr rnis zijn! \X/ij,

die vroeger meenden, dat Joo's do'pr wgs! Fn hii
heeft het hee[ ver gebracht.
' E'lk jaar aoL; bracht Joos een bezoek op, den
ll.avenburg, d,ie thans vreedzarne jaren ibeleefde.
Ën in 't ronde woonderù de gehuwd,e broe1e eg
âusterp van Jooo qp hosven,
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Een alme kluizenaar yan de omsfreken yan

-lmiens, Petrus genaamd, uit Jeruzalem weêr-
keerende, waar zijn godvruchtigen ieyer hem ge-
bracht had, vatte het plan op de Christenen te
vergaderen om de heilige streek, die door de
geboorte en den dood yan Jezus Christus yereerd.
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waârvan hij zelf het voorwerp was geweest.Zljne
ongekunstelde, maar krachtige en overtuigde wel-
sprekendheid boezemde in ieders hart, clen geest-
drift in, die hem zelf bezielde. Kreten van af-
grijzen en van haat tegen de ongeloovigen stegen
op, foen men cle dwingelandij in ile heilige stad
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BELEG VAN BOUILLON.

lvas, aan de goddeloozen te ontrukken. Kr.achtvol
schilderde hij de aanslagen af, die verwaande
overweldigers de heilige gedenkteekens deden
vercluren, hunne heiligschennissen. de beleedi-

_gingeu-waarmede zij de Chrisienen, die zij onder
hun juk medesleepten, overlaaclden, de menig-
vrrldige smaacl waa,ryan hlj getuige, a1s ook die,

door den Kalif Hakem, of later door clen sultan
Malek-Shah was uitgeoe{'end, yelnam. Petrus
doorliep Iialië, Duitschland, Frankrijk en de
volkeren die op zijne stem waren toegesnelil,
braudden van verlangen, de ongeloovigen te gaan
uitroeien en de heilige stad te yerlossen. Om dien
krijgsiocht te heiligen, belegde de Pans een con-
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RÉGIME FÉODAL.

à rechercher 1es aventures guerrières. Dès le début de son règne, il aida puissam-

ment Albéron II, évêque de Liège, à reconquérir 1e château r1e Bouiilon

(septembre rr4r), dont Renaud, comte de Bar, s'était emparé. Plus tard, après

diverses autres en-

treprises qui furent
malheureuses pour
lui, il alla porter la
guerre dansl'évêché
de Liège, afin d'ob-

tenir le rembourse-
ment d'une somme

de cinquante livres,
qu'il avait, disait-il,
prêtée à A1béron,
lors du siège de

Bouillon. Henri de

Leyen occupait à

cette époquele siège

épiscopal; doué

d'une grande éner-

gie, il ne s'effraya
point des menaces

de Henril'Aveugle:
il appela tout son

peuple autour de

la châsse de saint-
Lambert et marcha
à ia rencontre de

son adversaire, dont
i1 dispersa 1a cheva-

lerie dans 1a plaine
d'Andenne (r r5z).

Une seconde cam-

pagne, entreprise
en rr55 par Henri
l'Aveugle, ne fut pas

plus heureuse. Ces

revers finirent par le
décourager;il déposa les armes et, pendant plusieurs années, s'appliquaà poser

1es bases des libertés namuroises. l\{ais lorsque Godefroid de Brabant eut mis

en avant ses prétentions sur le comté de Namur, il répondit avec fierté aux

menaces du duc, rassembla ses milices et demanda du secours à son beau-frère,

Baudouin IV, comte de Hainaut, auquel i1 venait, faute d'héritier direct,

d'assurer sa succession. Baudouin lui envoya huit cents chevaliers' Après

r69

sricl lr rouruo^- (rr4r).
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LUTTE DES COMMUNES

CONTRE LE ROI DE

FLAMANDES
FRANCE.

STRIJD DER VLAAMSCHE GEMEENTEN TEGEN
DEN KONING VAN FRANKRIJK.

1,09. - Récepl,ion de Guillaume de Juliers, prévôt d'Utrecht et petit-lils de Gui de Dampierre,
appelé à Bruges par Pierre de Coninck et Jean Breydel.

Ontvangst van \Yillem van Gulik, domproost van Utrecht, ,kleinzoon van Gwijde vùn
Dampierre, naar Brugge geroepen door Pieter de Coninck en Jan Breydel.

55

{01. - Un tournoi.
Een steekspel.
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