
NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

Waarin Fronrrrh"n een onaangenaam anontuur beleoen.

Doe open . . . rap of we slaan de deur in ! tierde een woesteling.
'Wat mag dat zijn ! kreet Dolf, angstig naar den herder blikl<end.

Stil ! lk ken die stem, fluisterde Ralph. Wacht even ! Ha, nu

'eet ik het ! Het is Hein, de strandlooper, een makLer van Wauters, den

:ntmeester en een even groote schelm. Zou het orn mij te doen zijn )

Verberg u !

Open dan toch ! herhaalde men buiten.

Er zijn Franschen bU ! Hoor maar naar hunne taal ! Soldeniers !

talph, vriend, verberg u ! hernam Dolf.

Mij verbergen en u alleen overlaten aan die woestelingen, nooit !

Een luid gekraak . . . de deur viel in. Hein de strandlooper, dien

rze lezers zich nog zullen herinneren van vroeger, . en eenige soldaten

)rongen vloeLend binnen. Hun ongeduld niet meer meester, hadden ze

ch eenvoudig met geweld toegang verschaft.

- Gij hier ! kreet Hein, Ralph aanstarende. Bereid u ten dood !

De schelm trok bliksemsnel zijn mes en . . . de arme trouwe herder

el bloedend neer.

Ellendeling ! scheeuwde Dolf en hij wilde den moordenaar te lijf.

- Halte la ! tierde een soldenier. Ons den wek wijs... guide zijn

ro.r ons... en rap, of wij u dood slaan ! Den wek wijs in dit vervloelct

nd!
Dolf werd ruw vastgepakt.

- Wat wilt ge van mij ) vroeg hij aan Hein, den strandlooper.

- De4e Franschen zrjn op reis naar het kasteel van Filip van

4aldeghem. Die Filip is een vriend van den graaf, hij pleegt verraad
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tegen den edelen, Franschen koning. Nu gaan we den rooden haan op

zijn dak laten kraaien. Maar ongelukkiglijk zijn we verdoold. C{ zult ons

naar het slot voeren !

De gedachte, dat zijn goeden meester in gevaar verkeerde, vervulde

den boschwachter met 4ngst en schrik. De man bewaarde echter zijne

tegenwoordigheid van geest.

- Den weg wijzen naar het kasteel ? riep hij lachend. Maar g9 zrjt

er tegen !

- Ziet ge wel, heeren, sprak Hein tot de soldeniers, ziet ge wel,

dat ik geen ezel ben, zooals ge mij genoemd hebt l We zijn nauw een

boogscheut van het slot.

Geen tweehonderd passen, hernam Dolf. Volgt dit pad en ge komt

recht voor de ophaalbrug !

- En zijn er veel lieden in het kasteel ? -vroeg de strandlooper.

- Tien of vijftien, meer toch niet.
' 
- Volgt mij heeren ! riep de schelm, die de vreemdelingen tot gids

diende. Hein had gepocht, op zijne kennis der streek. Maar toen de

soldaten meer dan een uur in 't bosch ronddoolden, zonder het doel

hunner reis, het slot van Maldeghem te bereiken, had de strandlooper

Ieelijke woorden moeten hooren. Nu Hein inlichtingen bekwam van den

boschwachter, wilde hij alleen de soldeniers geleiden. Vooreerst scheen het

dan toch, of hij goed met den weg vertrouwd was en bovendien vreesde

hij, zoo Dolf meeging, dat deze ook zijn deel van den beloofde belooning

zou krijgen. Daarom stoof de strandlooper vooruit, krijtend :

- Volgt mij, heeren ! Ik breng u tot voor de poort van het slot

waar de verrader huist. En als ge wilt, hangt Flipke van Maldeghem

binnen een Lwartierke aan een toren van zijn kasteel te bengelen.

Een der krijgslieden nam den lafaard op zijn paard en dê ruiterbende

trok haastig af.

- Goede reis ! spotte Dolf. Binnen eenige minuten aan 't kasteel.

Wacht we zullen malkander wederzien !

De boschwachter keerde haastig in zijne hut terug.

- [1ms, arme vriend ! mompelde hij, den schaper, die bewusteloos

op den grond lag, vol deernis aanstarende, Ach, ge gevoeldet u hier zoo

rustig en thans... Dolf zuchtte. Haastig nam hij uit eene kas grof

lijnwaad. Hij maakte Ralphs kleeding los en bemerkte eene groote wonde

in den schouder. De ouderling wiesch het bloed af en verbond de

kwetsuur. Hij arbeidde gejaagd.

tk moet naar het slot... en u hier laten sterven, kan ik toch ook
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niet ! 'k Betwijfel of mijne zorgen u nog baten zullen ; de fielt heeft u

goed geraakt.

Met bovenmenschelijke inspannig nam de boschwachter het zware

lichaam in zijne armen. Met knikkende knieën verliet hij de hut en

strompelde hij langs een smal pad. Dikwijls moest hij zijn last neerleggen,

dan hijgde de grijsaard naar adem.
* Ik rvil, ik wil ... ik was eenmaal de sterkste van de streek. en

zou ilc nu een zwakkeling zijn ! mompelde Dolf. Na een tiental minuten,

die hem tien uren schenen, bereikte hij een leemen huisje. Alles was daar

binnen stil.
De boschwachter legde voorzichtig den gewonde neer en klopte

driftig op de deur.

- Wie is daar l riep een angstige stem.

- lk ben het .. Dolf ! Moeder Geertrui doe fluks open !

- Zoo laat ! kreet eene vrouw, die nu de deur ontsloot, Is er onraad ?

- Ik breng u een gekwetste... Zorg voor hem !

Haastig sleepte de uitgeputte Dolf den bewustlooze in de woning.

De vrouw rakelde 't vuur in den haard op. Weldra verhieven zich de

vlammen en bij hun schijnsel herkende moeder Geertrui den schaper. 
'

- Bij alle Heiligen, 't is Ralph ! riep ze verschrikt. Wat is er toch

gebeurd )

- Ge zuit alles hooren. Ik moet naar het slot. Verzorg hem goed...

hij heeft eene leelijke wonde aan den schouder ! zei Dolf en weg was hij,
het bosch in, recht naar het Maldeghemsch kasteel.

Daar er vijandelijke soldaten in 't land waren, had heer Filip 't aantal

schildwachten verdubbeld. De wakers stapten, diep in hun mantel gedoken,

op de muren heen en weer. Nu en dan riepen ze ellcander een woord

toe. Plotseling weerklonlc hoorngeschal.

- Wie daar ! schreeuwde een der krijgslieden.

- Dolf ! Laat me onmiddellijk binnen. Er dreigt gevaar !

De brug werd neergelaten en een oogenblik later bevond de trouwe

dienaar zich in 't slot zijns meesters.

- Slaapt heer Filip I vroeg hij aan den portier.

- Slapen ? Nu de tijd zoo ernstig is ! Neen hij maalct plannen met

bekwame krijgslieden. Morgen gaan wij er op uit. Maar welk gevaar jaagt

u zoo in den laten avond uit uwe hut )
Er zijn Franschen in de nabijheid. Ze hebben het op 't kasteel

gemunt.

- Veel )

- Eene ruiterbende... misschien honderd man !
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-_ Laat ze dan lcomen ! Duizend kloeke borsten, door onzen heer

verzameld om Damme te ontzetten, zijn binnen de muren. We kunnen dus
de soldeniers van den muntschrooder afwachten ! riep de portier spottend
uit. Ik zal u bij onzen meester brengen.

De edelman za| met eenige vrienden in de groote zaal rond een

knappend vuur. Toen men hem meldde, dat Dolf ,. de boschwachter om een

onderhoud verlangde, gelastte hij den nederigen dienaar binnen te leiden.
Met de inuts in de gevouwen handen trad de grijsaard eerbiedig nader.

* Wat is er, Dolf l
De ouderling vertelde 't gebeurde met bevende stem.

- Trouw gehandeld ! sprak Filip van Maldeghem, toen hij alles

vernomen had. We zullen op staanden voet maatregelen neneR, om de

Franschen'te toonen, dat ons lçasteel geen taveerne is, waar die huurlingen
naar willekeur handelen.

- Heer Filip, sprak een der vrienden, met krachtige stem, ik ben

maar een poorter, en wellicht is mijne .vraag onbescheiden.

- Spreek, beste delien ! antwoordde de kasteeloverste.

Ik heb mei de grootste aandacht naar den boschwachter geluisterd.

Is Dolfs plan gelukt, dan moeten de Fransche brandstichters thans moeilijke

oogenblikken beleven. Wilt ge mij eenige dappere mannen leenen en mâg

ik de heeren Franschen op eene Vlaamsche kastijding onthalen )
Toegestaan ! riep de edelman. Maar ik ga ook mee !

Dolf zag verwonderd den burger aan. Hij was overtuigd, dat hij hem

nog had gezien. Hu, nu herinnerde hij het zich ! 't Was Jan Breydel,

hoofdman der Brugsche beenhouwers, die onlangs Ralph bezocht had.
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