
ZEVENDE HOOFDSTUK.

Waar een Klauuasrt een Leliaart te woord slaal.

De nieuwe dag was aangebroken. De vogels in het park rond het
kasteel van Syssele begroeten met luid geschetter de zon, die heerlijk aan

de Oosteri<imme verrezen was en de dauwdruppelen als parelen schitteren
deed.

Het slot, dat de heer van Syssele 't zijne noemen mocht, zag er

zeer vervallen uit. De verbrokkelde muren, de verweerde torenties, de

verflooze luiken en tal van met planken dichtgenagelde vensters, bewezen,

dat de eigenaar niet in staat was weerstand te bieden aan de verwoes-

tingen van den tijd. 't 'Was genoeg bekend, dat de heer van Syssele meer

hoogmoed dan geld bezat. Verwaander edelman woonde in den omtrek

niet. Altijd pochte hij op zrjn roemrijk geslacht en menigen bezoeker

verveelde hij uren lang met verhalen over den moed zijner voorouders.

De armzaligheid bleek eveneens uit 't gering aantal bedienden. Om de

wereld te misleiden, liet de edelman hen. allerlei karweitjes verrichten en

een oppérvlakkige toeschouwer. zou dan allicht gemeend hebben, dat de

heer van Syssele over vele knechten beschikte.
'Walter, een jonge kerel, die echter niet tot de slimste behoorde,

moest dikwijls op wacht staan met eene stompe piek, doch op andere

tijdstippen beproefde hij zijne krachten met bezem en dweil. Maarten, een

grijsaard, die altijd kloeg over de pacht, oefende de betrekking van portier

uit. Maar men zag hem meer in den stal en zelfs in de keuken, dan

bij den valbrug, welke over de ringgracht lag. Diederik, zoogenaamd de

jachtopziener, kon deeg kneden als de beste bakker en zijn maat Mathijs,

die oorspronkelijk aangenomen werd voor hovenier, kuischte 's meesters
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koets, borstelde diens kleeren, verrichtte boodschappen, smeedde of timmerde,

of speelde soms voor metselaar en schilder.

De heer van Syssele wist, dat er in Frankrijk edelen woonden op

kasteelen als dorpen I die waren rijk en machtig en geboden over een

leger van bedienden. De boeren in den omtrelç kropen voor hen, zwoegden

als slaven en eerden die harde meesters als een vorst,

Ah, mocht hij ook eens zoo'n gebieder worden ! Maar bah ! hier in
Vlaanderen waren de burgers en boeren zoo brutaal, zoo oproerig. Die
kerels spraken over vrijheid en recht, als stroomde er edel bloed door

hunne aderen. En graaf Gwijde van Dampierre wilde ook al de edelen

kortvleugelen. Die sloot een verbond met dorpers en kerels, met laagge-

boornen. . Dat Vlaanderen was geen land. Het moest verdwijnen en een

deel van Frankrijk worden. De Fransche koning, Filips de Schoone, zou

al die schreeuwers wel tot onderwerping brengen. Hij zou aan den adel

de vroegere macht terugschenken.

De heer van Syssele wilde den Franschen vorst helpen om meester

in Vlaanderen te worden. Hij stemde toe, een verrader van zljn eigen

land te zijn. En zulk een baantje was voordeelig. Filips de Schoone

beloonde mild bewezen diensten. En de laffe edelman hielp met andere

voornamen mee, om Vlaanderen aan een vreemdeling te verkoopen.

Geen wonder, dat de ellendige Leliaart door het volk gehaat werd.

Ja, de Klauwaarts voelden, welk gevaar hen bedreigde. Zi slaven, hunne

vrouwen slavinnen, hunne kinderen toekomstige slaven ! Ze werden over-

geleverd door de grooten des lands, door hen die hunne beschermers

moesten zijn. Maar alle krachten wilden de Vlamingen inspannen, om vrrj

te blijven, vrij op hun geboortegrond.

***

De heer van Syssele zat in de groote zaal van zijn kasteel. 't 'Was

een ruim maar laag vertrek.

Aan den achterkant zag men eenen breeden en diepen haard, waarin
's winters een halve boomqtam lag te branden. Aan een der diklce balken,

welke de zoldering droegen, hing een groote, ronde kandelaar, van kaarsen

voorzien. Een lange tafel stond te midden der kamer. Een deel van den

disch was verheven. Daar zat bij de maaltijden de meester des huizes,

terwijl de bedienden een hoekje vonden aan 't lager einde. In een hoek

stond eene eikenhouten kast, waarboven 't wapen van den kasteelbewoner

gebeiteld was. Dit wapen bemerkte men eveneens op den rug van een

grooten zetel, die thans voor den haard geplaatst was en waarin de heer

vân Syssele zich had laten neerzinken.
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't Gelaat van den Leliaart verried duidelijk, wat er in het hoogmoedig

hart omging. Een grimmige- trek lag over 't ongunstig wezen verspreid en

de oogen fonkelden van gramschap. Walter, een der dienaren, stond in
eerbiedige houding voor zijn meester.

Haal mij den laat hier, maar zorg dat hij niet ontsnapt. Uwe
makkers moeten u vergezellen, gebood de heer van Syssele.

De knecht boog.

Ha, we zullen eens een streng voorbeeld stellen, mompelde de Leliaart.
Dat gemeene volk. wordt al te oproerig. op mrjn goed een ambtenaar

ophangen ! Doch 't zal spoedig uit zijn met die verwaandheid. De Franschen

bezetten Brugge, ik ben dus sterk. En mocht de oorlog weldra herbeginnen!

Eén goede slag en koning Filips is meester ! Dan breekt voor ons de
gulden tijd aan.

Eenige oogenblikken later werd Jan Breydel binnengeleid. De deken

was geboeid. Maar fier verhief hij den kloeken kop, terwijl zijne cogen

onbevreesd den vijand aanstaarden.

Er was op 't slot een geestelijke aanwezig, die in de kleine kapel

dagelijks mis las. Deze, een eerbiedwaardige grijsaard, trad nu ook in de

zaal en zette zich achter een lessenaar, waarop schrijfgerief lag.

Vader, zult gij aanteekening houden van alles wat wij verhandelen )
vroeg de kasteelheer.

De geestelijke knikte.

En nu, zoo richtte de edelman zich tot Breydel, nu zult gij mij

antwoorden.
De Leliaart verfoeide de Vlaamsche taal en drukte zich in 't Fransch uit.
Ofschoon de deken hem verstond, riep hij verachtelijk :

AIs ge wilt, dat ik u bescheid doe, bezig dan de taal van mijne

en van uwe moeder ! Ik ben een Vlaming.

- Ge durft veel, laat ! Maar ja, ik moet bedenken, dat glj een

laaggeboorne zijt en dus zal ik u in uw vuil patois aanspreken.

-* En ontboei mij ! Een vrij man dult geen banden.

- U ontboeien !

- Ik zweer u, heer van Syssele, dat ik geen woord uitbrengen zal,

zoo ge mijne polsen niet van deze koorden verlost ! Vreest gij gevijven dan

één Klauwaart ?

De edelman dacht een wijle na.

- Ik zou hem willen uithooren, zei hij bij zich zelven. Licht verklapt
hij de namen van andere oproerstokers. En zoo ik die aan de Franschen

kon verraden, dan ware eene ruime belooning mijn deel. Echter is hij koppig
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genoeg, c'm te zwijgen, als ik hem niet ontbind. Hij is ongewapend, wij
zijn met vijf man, er is dus geen gevaar !

- Welnu, doe zijne banden los ! Maar houd uwe wapens gereed,

zulk volk is niet te vertrouwen ! riep de edelman,

Breydel werd van zijne boeien bevrijd. Kalm staarde hij dan naarl'

zijn vijand.

- Bekent gij oproer gepleegd te hebben ) vroeg de heer van Syssele.

- Met welk recht ondervraagt ge mlj, ellendige landverrader ? bulderde

de deken der beenhouwers. 'Weet ge dan niet, dat een vrijgeboren poorter

van Brugge slechts voor de rechtbank zijner stad gedaagd kan worden l
Gij wilt een oordeel over mij vellen ! Neen, heer van Syssele het volk

zal u vonnissen. Beef, sidder voor dien dag !

De edelman sprong recht van toorn. Doch met geweld bedwong hij

zich. Hij zette zich weer neer.

-'. F{oor eens, hernam hij schijnbaar kalm, met een laai redetwist ik

niet. Ik wil goedgunstig zijn jegens u. Zeg mij de namen van hen, die te

Brugge 't volk opstoken tegen den edelen Franschen koning, zeg mij die

en ik belooÊ u goedertierenheid te gebruiken, ofschoon ge ze niet verdient.

Breydel zweeg een wijle. Dan barstte hij los :

- Verdorven Leliaart, gij, die ons volk aan een vreemdeling verkoopt

voor vuil goud, gij meent dat wij zijn als die vleiers van een muntschrooder ! ')
Wij verloochenen geen vii:nden ! Hoe, ge wilt de namen der Klauwaarts

kennen ? Ga in de stede van Brugge, 't kleinste kind zal u die namen

mededeelen ! WtJ werken niet in de duisternis, gelijk zij, die om geld hunne

eer verdoen ! Wij roepen het luide, dat wij Franschen en Leliaarts haten

en ons recht op leven en dood verdedigen zullen !

- Zwi1g, zwijg ! schreeuwde de heer van Syssele bleek van toorn.

Zwrjg of ik leg u op de prjnbank !

- Gij zoudt het wagen, een vrijen Bruggeling, den deken der been-

houwers, op de pijnbank te leggen ! kreet Breydel met heesche stem. En,

eer de dienaren het konden verhinderen, sprong hij woedend zijn vijand

naar de keel. U zal ik naar de andere wereld zenden, booswicht ! tierde

hij. Vlaanderen moet bevrijd worden van venijn !

De knechten wierpen zich op den vergramden Vlaming. Slechts met de

grootste moeite konden zij hem vân zijn slachtoffer rukken en wegsieuren.

Na eene hevige worsteling was de fiere deken gebonden.

l) Filipe de Schoone had den bijnaarn 'van 
<< muntschrooder :>, daar hij herhaaldelijL het geld

vervalschte, om zich zelven te bevoordeelen. Zijne hofhouding verelond ontzaglijke sommen en de
belastingen brachten niet genoeg op voor den overdadigen koning en zijne eerzuchtige gemalin,
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Weet stond hij voor den heer van Syssele, die nog rilde van angst,

na dien onverwachten aanval.

Breng hem in den donkersten kelder ! lk ga onmiddellijk naar

Brugge en morgen dient het lichaam van dien dorper tot spijze voor de

raven I zei hij driftig.
Breydel spuwde den Leliaart in 't gelaat en sprak op kalmen toon :

- II( veracht u !

Wild werd hij dan meegetrokken.
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- Maar, oom, dan is Brel'del verloren !

- Wij moeten hem redden. Ik ga zijne familie en zijn vrienden
waarschuwen. f)och, 't zou kunnen gebeuren, dat ik in de handen
van e€n schildwacht val. Nu, aan mijn gerirnpeld vel is niet veel ver-
beurd, nlaâr dan was ook Breydel's lot beslist. Luister nu aandachtig,
Lieven: Ben ik go€d en wel binnen en is alles veilig, dan zal ik clrie-

s

JÀN BREYDEL IilEERDE ZICH ALS EEN BEZETENE. (Blz. t7).
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