
ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

Waarin wij een ouden ftennis aeerzien.

De Leliaarts zagen hun wensch vervuld.

De lezer herinnert zich, dat Filips de Schoone in 1299 in Vlaande-

ren was gevallen en talrijke steden, waaronder Brugge, in zrjn bezit

gekregen had. Dan werd een wapenstilstand gesloten. Deze eindigde den

6dun Januari 1300, dus op het tijdstip waarvan wij vertellen.

De Fransche vorst begon onmiddellijk den Lrt:g. Zijn broeder Karel
van Valois kwam met een groot leger naar Vlaanderen, nam Douai, trok

door Brugge en sloeg beleg voor Damme, dat nog steeds aan den graaf

toebehoorde. Damme verdedigde zich dapper.

Ralph, de schaapherder, de koene grijsaard, die zoo liefdevol mee-

hielp om Breydels leven te redden, was in dienst van den heer Filip van

Maldeghem. De deken der beenhouwers had hem die plaats bezorgd en

de ouderling leefde gelukkig in zijn nederig hutje, op 't gebied van een

edelman, die niet tot de Leliaarts behoorde, maar een trouwe zoon van

Vlaanderen bleef.
't Was een onstuimige Maartavond, Ralph zat bij het vuur, in het

huizeke van Dolf, den boschwachter. De twee konden het best met elkaar

vinden.
.- Laat het maar

oude kameraad l
- Gevoelt ge u

jaren.

waaien ! zei de schaper. Hier is 't warm, Hein,

zoo rustig ? vroeg de ander, ook al een man van
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- Rustig als een mossel in zijn schelp. Als ge een vuureter, een

azijndrinker, een verwaanden gek gediend hebt, gelijk Wauters, den rent-

meester van den heer van Syssele, en ge leeft daarna zooals ik nu, wel

zou een afgetobd geraamte zich dan niet rustig gevoelen ?

- Vergeet ge dat de Franschen in de buurt zijn ? Ze liggen vôôr

Damme en dat is slechts twee dikke uren gaans van hier, hernam Dolf.
'k Weet het en ik verwensch die woeste plunderaars en men-

schenmoorders in 't diepste van de zee. Maar ze zullen onze huttekes

toch niet komen belegeren.

- Belegeren neen ! Maar het in 't voorbijgaan in brand steken, och,

dat is hun handwerk !

Op eenen dag bouwen we een nieuw ! riep Ralph lachend.

't Zou me niet verwonderen, als de booswichten den eenen of

den anderen keer hier kwamen. Onze heer, de edele Filip van Maldeghem

is een trouwe dienaar van graaf Gwyde. Ge weet, dat hij bezig is een

duizendtal kloeke gasten te verzamelen om de Fransche roovers van Damme

te verjagen. Onze meester is een goede, een ware edelman. Vergelijkt met

zijn gedrag, dat van den heer van Syssele !

De heer van Syssele ! herhaalde de herder verachtelijk. Breydel

noemt hem venijn en de deken slaat den nagel op den kop.

- Vroeger waren de heeren allen verdrukkers. Mijn grootvader heeft

er mij dikwijls vreeselijke staaltjes van verteld. De edellieden spotten met
't leven van een' werkman. De voorouders van onzen meester waren niet

beter. Kent ge de geschiedenis van de zes en dertig Ketelaars )

-- Neen.

- Luister ! Lang geleden woonden in 't bosch zes en dertig kerels,

kloeke en vroolijke gasten. Ze leefden onder de hooge boomen en leidden

er een Iustig bestaan, 73 waren goed voor de armen, en hielpen menigeen

uit den nood.

Eens kwam de heer van Maldeghem, een voorouder van onzen

meester, langs het woud. Hij zag een herdersknaap, die een schoonen

hoorn over den schouder droeg. En de edelman wilde dien hoorn nemen'

.. Ga heen, heerke van Maldeghem, zei de jongen, want dien hoorn

krijgt ge nooit ! Moest ilc er op blazen, de zes en dertig kerels zouden

boos wezen. n

De edelman geloofde den herder niet, nam den hoorn en blies er

op. In een ommezientje stonden de zes en dertig gasten voor hem. Nu

was zijn leven in gevaar. Doch de knaap redde hem door een list.

.. Laat mijnheerke van Maldeghem gerust en slaat hem niet dood, zei

hij, want ik heb zeven jaren lang zijn brood gegeten. >
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De edelman gaf den iongen drie goudstukken.

De kerels lieten den heer gaan, maar hij moest beloven, dat hij aaR

niemand zeggen of nooit met eene pen beschrijven zou, dat de zes en

dertig kerels in 't bosch verbleven.

Maar de edelman verklapte hen toch. Hij sprak niet, hij schreef niet

met eene penne, maar met zijn voet in 't zand, dat 't bosch te Maldeghem

van roovers wemelde. Hij riep zijne mannen op en gebood hen de zes

en dertig kerels te vangen en in den kelder van zijn lcasteel aan ijzeren

halsbanden vast te leggen. u Geef ze een broodje en een kruikje water en

metselt dan den ingang toe >>, beval hij nijdig.

Zijn wreede last werd uitgevoerd. De zes en dertig boschkerels

stierven den hongerdood in den dichtgemetselden kelder, waar ze levend

begraven zaten. En nog altijd spookt het daar. Niemand durft 's ayonds

bij de onderaardsche gangen lçomen, al is de deur weer opengekapt en

zijn de geraamten der ongelukkigen verwijderd, Booze geesten dolen er

rond en maken er een helsch lawijd, Men vertelt, dat de schim van den

wreeden edelman er ook zweeft, zonder ruste te kunnen vinden.

Ralph had aandachtig naar deze legende geluisterd. Hij nam ze voor

zuivere waarheid aan.

De oudjes bleven eene wijle mijmerend in 't vuur staren. 't Was of

ze in de vlammen de zes en dertig keerlen ontwaarden, de ongelukkigen,

gebonden in den slotkelder.

Een luid geklop en geroep deed hen opspringen.
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