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A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK

A, IIANS' KlllllERBlBtl0TIlEEK - Gontich

De rbo,ekjes van ,A. HANS wo,rden in alle scholen aa,n evolen,
_omdat zij boeienld en nuttig zijn en raan de ki,nderem vatn eigen
land en vol}.- vertellen. Dat deze uitgave reeds aan Nr 3,44' ir
en veel lnurrlmers reedb drrie- ,en vilermabl herdrukt werdlcn,
bewijst hoe A. HANS' KINDERBIBLI'OTHEEK ove'ral gevraasd ,urordt. De m.e,estie verschen.en ,boekjres zijn n,og ve,rlrrijgbaar.
Ziehier e'enige van de laratste titels:

310'0,. 't ,Portiertje varn Roeselan" 
- 

lrQl. De Kleine Tooneel-
spe'elster. "- 3,0t.2, Angstige Dagerl. * 3'0ô. Antwerrpem in
Branid. 

- 
304. De Banrnelinge,n. 

- 
30t5.ln het wiùdo l-aqrd. *

3,06. De Wondrerbare Rerdding. 
- 

3,0t7. Naar Congo. 
- 

30q
De Vrienden der Straven. 

- 
309, Fiere ,lVlargriet van L.uven.

3 10. 't Avorntuur va,n den Schilder. 
- 

3,1 l: FIet Eo,efje. -f31.2. Een ,onverwachte Rei$, 
- 

313. De GeheimÉinnige Tec!
lrens. 

--^3 
1,4..De Sparnjaarden te Gheel, 

- 
3l'5. @warùe Jarr.

- 
31,6.'De iHeks van dre Moeren,. 

- 
317, De f,loschwa,chter

van Eikenhof, 
- 

31.8, Het Jufferije van rParijs. 
- 

319, Dc
Wolfjager van Turnhout, 

- 
320. De Z.eerooveta, 

- 
321. Ilet

Gezin va,n den visscher. _ 3?2. De -{fildle cow-Eoy. _ 321,
K,eizerr Karel te Gent, 

- 
324. De Sparn,jaa,rd,e,nL te Mechelen.

:- 325, Kerstmis in {e.Sneeu'w. 
- 

326. Een angstig avont-
uur. 

- 
327. De Reis irr den nacht. 

- 
328. De Zwarte Bende.

- 
329.'Het licht ,in de Wildernis. * )3,0. De dan'k,bare sol-

d231. 
- 

331. Een keer Wildstrooper, 
- 

332. trfet Wonder-
land. 

- 
333. }{et 'Verloren Testament. 

- 
334, In veilige Ila-

ven. ..._ 335. De wonderbare reis van schipper Bontekoe. --316. Een brutale feeks. _ 337. Vaderg vertrouwen. _ I jtt.
De vlucht over de S.ch,elid'e. 

- 
339. Neels' avontuur. 

- 
J40.

De Zwarte R.uiters. 
- 

34t1. De Held van Afrika. 
- 

342.
De Pleegzoon van den Bedelaar. 

- 
343. Het beleg van den

Ravenburg. 
- 

344. Een avontuurlijl:e vacantie.

EIke week verschijnt een ni,euw boeicje.

Vraag in 'de boekwinkels en bij dagbladverkooperr.
UITCAVE A. HANS.VAN DER MEULEN, CONTICH.
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flêr v'olgende boek.ie hect 
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D.B trfTSDAAD IN DE .51VËËT/W

Is de Êskitno Fidela schuldig aan iîe lnlsilaad in de cneeuuJ ?
Hij is tet doad oeroordeeldl nVatt op het ooEenffiik det hii ap

op het punt. staat opgehangen te utotdèn, gebeuien er onûetwachtc
zahen en [ulac Trcuis en Witte Wolt zarqm oær de tett..

ffirffiw
em&n$ Pffiffi geffi Fffis tw
tr*der examptreer cnaer frâ&der&c?&ies !.s nri Jfdrurrn+"

,'rrçrd, /ieeiJ*sr dflr.s hc'cÀjes 'rûr#uuldiÉ arï Ersrâer,"rcsJ sc ss*-
reeJ nægcfil,&, ,tre/ e*n sue.inig gafCIÂ &mral dj dndardoe{ rtc,*J

É*/d {rardienet}.
fiffte neunnd $roorisn er dsor trcfuhing VJJF nunlvrtera

*rngednid rîewelke elh eçn *rtff stntî FftS l0S,- in geld

runcef ons ingez,ande* ru*rdel, o:ru de prils ucmr frr* lûCI,-*
iru cr:feæ*gsf fa &unruerl rusrir{}r!. Td'rr.p ruu,, Selr$i*s drus nirg
;f/eËj rn${rr &teë{Jsur re ntln*fese riord rru{r&r?d, het {e nT6d|dfil*r
.;lr::l I-f luisf lraC winnsnd ff$${rhser in uu bezit hebl.

flter ftet flsrrm€r 
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Zlehiet ee,nrirgt der laatste lvinnarâxl :
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À'HÀNs' 
ær wel, ,rnio,adrr. tsn flk m,âg'rlu hier bliiven

tOt ltoft€trr
- Most gij dan weor weg ?

DE HELD VÀN MALDEGEM Naar Rupel,mora*, *uf*ijn hoer...

,a*nÎ;,$ll'nf 'f,'trt;È:.Ïff ::îf; .i"'1.*ffiË't#.';PÉ*'fr
atad. Zii are?z-en dat d,e Franschàn ook Damme zullen cr,emen.

L

Vlaamsctr mficpen nadotden de Vlaam$he kust e,n rævc[rden !ûâr
de groote golf, het Zwi,n die naar Damme e,n Brugge le,idde.

Op een d'er vaarcuigen tleu,nrde een knaap van zestien jaar ovcr dc
'rerscha'n+i,ng é.n etaard'e naar de du,i,nen. Hij zocht met den blik naar
den hoogen tore,n, d,ie;n ran Dam,m,e. In deze havenstad woo,nde z'ijr,
tenzatnc,,oude moedet, vrouw Picterc. En Jan - zoo tr'eette de ktraap
-- verlangde haar ,ærug æ, zle:in. Hij was maanden afwezig gc\reert,
H,ij had zijn ih,eer, Filip va,n Maldegem, vergezeld naa,r Engelard
En de ridder had err 'mef een,ige h,e'e,ren lang voibleven.

't'Was een grauwe NovemQrd,ag van het jaar 1300. En, het
zeevolk verlangdc bi'nne'n æ zijn, wanr er was storm ,in db luchn
Jan Pietels had geen vad,er 'me,or. FIij was de aenige zoon van eÊt
weduwe. [{aa,r d,aar 'hij den goeid€n heer van, Maldcgern diiende, kon
t'lit ziln,moed'er f,link onderrliouden.

De vaartuigen voe,ren rn het. Zwûa.
Jan naderde e,erbied,ig den ridder en zei. :

- Heer, daat aan d,In oever staat €€n spiôn. Het is rood,e H€{ib,
Ik ken hern..Hij is een gef,neene ker.etr, die dii F,ransclren hclp,t.
_ 
pe Fra.nschan, speeldrur, toe,n, m€eoter d,n, een groot deel vân Vlaao-

deren.

- Octr, Jan, l,aar hem doen, cprak de hser van Maldbeern. Hij
mag wetan, da,r w,ijvan Engeland terug kee,re,n.

- Maar misscb,ien zal hitl d,e Frarnsch,en, waarsch,uw€,n, d,ic dan &
echçen ,kunnen, aanva,lil,en. 

-

_ - Ik heb berich,ten. De Fraûscbet zijn, m,eester te Brugge, maar
Damme jq.nog vrij. _En_wij zull-en toidaa,r zeilen Gijïunr ror
morgen.bij ,uw ,moeder bl,ijven. Kom da,n morgen naar 

-Mald,esem,

want wij moe,te.n overmorgè,n n,a.at Rupelm,o.nd,e]
_ De sc'h,epèn voe.r€n 'roôrbij Sluis àn 's avànds mwrdea ze tr
IJam'me, ûoan qe,n havansrtad, rnâa( waâ( trr,ert n,u stil was door de on-
rustige tijden.
.,Dà heer van Mald.egem z.oû van flrier dadelijk naar zryn kastecl

rijdea, twee uu,r van Damme vervgi'idBrd..

- Ja.n 'snelde naa'r sen kieine wonj.ng. Vrouw Pi,e,tcrrs za,c err bii den
Saard.

- Moedar. ! riep Jan ult_ e.n ve.rheugd vial. hij haai om den fralr.
_- --t,t, mrSn jongen I zei de we,duwe ontroerd. Eindelift ærus !Ik b,en zoo ongÊrust geweeff om.u... God zij seda,nkt, gii ziet"æ
Sezold ulit. u _,

- Maar mo'etler, ga mee naar Maldegerrnr... Gij weet' dat gij
daar ru.stig.-kunt snon€n,. rr_ r--L:--ôl-^ili--iirr'nrij" 'tnris.ie' e'n mijn ssad dirsû vff[a(eû!. Ik heb

rr zon oelnkki'c qeleefd met uw vad'sr...him zoor zoo gelukki,g geleefd met uw vad'sr...
-- f)e FranscËeÀ zu,llen Da,mrne vcrov€ren. Hecr Filip komt met

rlecht nieuws van Eneela,nd,^ De Engelschc ko'ning had o'nzen graaf
bulp beloofd, inaar n'riweigént hij dié æ gevon. H.li zal de Fmnschen
aiet bestrijden

- Ons arm land... Maar ik ka'n Danms 'to<ù ,niet veda'tan.'-

- E,n als de Frenschen komen, ?

- Zii zullen een oude \rrouw geen kwaad d,oe,n..' Maarr jr-ngen'
*u moeigij-etan en dan zulle,n wlj flog prâton. Ik ben zoo blij'u
trlg 1€ z1Êo.

- 't k jamtnea, da,t 'ik gecn' be'tEr n,ie,uws mse breing. Mijn h-eec

hceft ve.el Àoeite gedaan, om d,En tco'ning van Eug€landi toû andera
gedach'ten te,bre,ngern.- 

- Er is zoo iveirliig trouw op de weield... Vlaandersnr is rijk
ro daarom wil dre Fr,anscfu t<roning he't bezi.uten.

*- Ma'a'r d,e Vlamingen zull,en zolf srrijd,en', moeder.
-- 7:ooveel van orze rheele,n, doen met de,n Fransche,n koning mee'.

Zij verwacb,arn gu'nsûen vam hern. En ziy we,tEn dat zij d'a'n ook betet
ûr€€ster liu,nnern E €l'efl} ov€r hert wct'kende volk. God helpe onc, zq.{,W-
æ vrouw Pieters.

Tooals bij baat, was sr ook verslage,nÉr,eid lTn de granschc stad, mr
& sctrepelingen dat .oggu,nsrig nrieuws mee brarhten van hnrur, reir
raor Engelarad

. II.

Te Rupe{rnonrdq, aan den Sch€ldeo,evet, zitû, men .ru esn r.uï,m
van een kasceel. In de mid'd'e,l,ee,uwren, was *rerû een' machtig slot, qreû
dikke muren, torens en di,epe g,rachten,

De gr;r,àf van Vlaanderen, Gwrijde va,n Da,mp,ierre zat oçt osn gu-
ren u'in,teravond in dre groote zaal bij den haard. Hij was in, diepe
gedac'h,ten.

Ree'ds stond hij m,et den e,enren vo€t i,n h,et graf. Wat was 't leven
voor lr'em ? Een lange, grievend,e teleunstelli,n'g. De Francche vorsû
eirchte't graafschap,"het'-heerlijk,Vtaanderen,"en Gwijde gevoelde
zàch maehæloos. Hij had crn b<i.ndganoodschap rn.et-den EngeF
sçhen koni,ng gesloten, m-aarr de hulp" bleef u.it. Brugge, Kortrift,
Dilsrnuide. Rijsel waren'i,n dc lm,nden vaÊ den vijlnd. Zotttn

-t-



Ce,nt. Ieparen, Oudenaarde, Deinze, Dam,rne, Àalden:burg, Ka*{
u'eerstand kunnen bied,en I Gwffi,e wist hec wel, 'f volk iras hc,n
gen,egen, doch yele ed,ellieden en- ri:ike burgars war€n voor F..rn".A
goud en voor Fransche belofte,n bezweke,n' e/n noemdb,n, zich vriel.
d,en va'n den vreemCen overh€erscher. Zijur vrouw was dood, en zi_in
geliefd,e dochter Filippine, verbieef in een Franschen kerker.
- Gel.ukkig, de graaf bezat nog trôurse ?-onen. en aatr d,en oudster,
Robrecht van Betbune. had hij her besruur van her lrnJ overg:ge-
tÊo.

Hoorngeschal woerklonk.

- Een bez,oekEr, mompetdle Gwijdb. Zeker .brenç1r rnr"n mi.i wecr
slech,t nieuws.

Eenigen tirjd tra,ter rsverd rdE dleu,r geopend en €€n ;lie,na,ar riep op
itatlgen too,n :

-- De ede,le ûreer Fil,ip van'Maldtegorn I
D_e graqf zag v,errâsr op. Een bl,ijde glimlach verhelderde zijn gglau
De flin.ke ridd,er trad bianen, rnàar bleef op cen,igeri .ifra;*i

eerbiedig sra,an.

-- Koln ,nade,r, trouwe vrie.nd, noo<firgdre Gwijde, ern rn,inzaan
rtak-hij da brnd uit. Sy'ees yelkgrn in mijn slor i Ik be,n waarlift
gelukkig a re zien. vervolgde hij.
- Op e,en rv€,nrk van Gwi$de scftroof. een d]ie,naar.eqn zefel t]i,i d,€É.
ha,a,rd.

.:: Nog.tnaa,ls ge Vtjr mij zeer w'elkom, b,ernam dte gra.a,f, Ver*e{
nnrii heû nûeuws ui,r Engela'ndl

. Een page !9od de1 gasr e_en be,ker wi,jrn aan, en frrcer Fi.lip zerec
zii,tr gemakkel,iik bii hec verkwikkende vï,ur.
. -- Graaf. ik deed wat ik kon, maar de koning van En,geland
heeft zi,jn v,e,r:b,rlnd opgezegcli, antwoorddb dc heer"v.rn M;ie;il
somber,

-- Ik vreerde hgr En..v,,eel .ridders.valrl€ni miij af. O, drie lafaa,rdr,
d,ie verraders ! kreea Gwijde vera,ctr,r,el,i.jk. Qp hun st.u,n heb it ;;t Ë.
ma-ar zû,j span,n€n rnrec de n vijand 

^samàn. 
ti are heer van, Sy"*t 

"rçzulk e'an ijveraar voor Frarnkri,jk I
- Me,er daû voorhesn ! Hij trr,aakt naar dan oorlog, om Vtraandr_

r-en.een-Fra'nsc,h gewest t9 vi9,n. ook zijn zoon gedraigr zicrr sctran
delijk. M-er Fra:nsch Bgud drinkr en bra-sr hij, rrvîi ilrI."-*fJ"t.i

mrsha,ndre,tt d,e zwakkcm e,n plgg_gt atrlerldi onreshfvaardigfir*d.n.. Maar h.eer gr,aaT, t€ Brugg€ en in ?Ë o.mgev,ing won€n ev€neens uwtrou$'e o,ndrerda,ne,n,. De--Corn,inc, dre dËken lauo .,"n"ir,r--**.1J"
preyd,el, de frroofdim'an der beenûro,u-we,rs, llreb;bçnr groo6en i"vt;d;;
,l:r_ l.ll., EV. z|l zullen, eenmaal dc,n opstand l€id?;.-Ài; I.'Ëaa;i[
'Komr, zâ'l zU ur,t lJruggc of Llarnm,e opdasten.
__ - Ik w€er hcr. ik wem her, g;iraei zi.in rrouwe Vlam,inEes.
Irllaar zal bun rnoed baæn- ?. De vijând i, ,oË Iiiiis ;; ;;;;;i;f ;;schitrere.lde b,eloften trokr bij onaeri adel.

" - fii:t-.ee,hce,l,.heer_,graa,f ! O, veilern verarrhtern de Fransclre on_koope.j I .En me,nige eddl,man €û rididier ,is be,',ei;d bloed snr g*a **oVlaanderen te offere-n. 
* + _

De wirnd, loeidie 'om tfu:rnen 'gn, itorens van Lr'e't slot, d,eed i,u,iksn ea
çcerhlnen rarn'mele.n en knarsen en schoot fluiiend door den schoor-
æeen. Gw_ijde en Filip van Maldagem spraken rlhngen rijrd, over de
ocis laar Tngeland, en ov&r d,eln toestand van hsû land, e,n 't gelukte
dgn bê,zoeker om de,n m,o€d van denr, graaf wa[ op ,te heur€'n.

Jan P'reters zat in?e keul<ran. Fiij h;d zi,jn m,eeôer ve,rgrzel.d lango
de rurÀ'e_ wegen €n door het s,n5tginnrig wàer. Ên ,b,ij sprak tot hot
person,eel over dre reis ,n.aair Engelarnd,.

tIt.

De Leiiaarr.s zagern hun wenscb vervuld.
_ Dr Fransche vors! hegon don oo,rlog. Ziil'n ,broeder, Karei val
Va&ois kwairn rmre.t ,e,etn groot leger maarr Vlaa,ndere,n, ,nam-Doua,i, oroi
door' Iirugge, en_ slorg 't baleg voor Daname, dra,[ nrog stele]d,s aa,n den
graaf toebehoorde Damme verdedig*de zich d,apper. -

R.alp!:, ,eren-sch:aph'e,rder, ,een bJv. goi,jsn,ard, di,e u,i,t ;c 
Brugscfrre

wâû rnoeren viuchrûen, i.va_$ nu in dri,ensi varn, dien hieer F,ilip van.-Ma,l-
d,egem., .Hi.j leefde gelukkig in zjn noder,ig hur^ii, op 't 

-gebied 
van

ce,n ed;elman, die niet rot de Leliaar,rs bùoonde, m-aa,r ô,n tro.u*e
?oon vàn Vl.aand,eren bleef.

."t ll'as een-onstuimi,ge'avond. Ra,lpb zat bîj het vuur, in het hui-
leke v.r,n Doif, d,en boschwaclr,ter. De twee k,ônden h,et best met el-
kaar rri.nde.n.

- Laat hlet m,aar waa,ien ! zei d,e scbape,r. Hier is 't warm, hé,oudr kamcraad i
. -- Gevoelt gij u zo,o rustig I vroeg Dolf, ook al ere,n rnrn ,rin
.Flren.

- Rusrig a,ls een m'ossel in ziin sch.elp.

- 
-Vergcc,t gij dat de. Franschie,n in de buurt zijn i Ze liggren,voor l)amme, en d,at is sle,ctrts,t*ee diikke, unetr gaa,ni van h,ier.-{r-îrr'

uaan f)ol-L,Jan, P'ieters- ,he.efr. ze vanmiclrdarg nJg U."p,lÀâ.-

",- 
'q.Wser het. en ik ver"we,nsçh die r"-oisne pïuna.iaii, ver w,eg,Maar zi.j zall'en, onVe h.u'ttekens .toch nrirt komlein trel,egeren,.

^ -,BeJegcre,n ,neen_ ! Maar Le in,t;;rbiJgr;,; ;À'tînJ"rr*t *n.Lrcn r cta.t ts h€t han,dwerk van woesce solde,n.iers.

- Çe;,"n drg bouwe,n wij,,een n,;euw I riep Ètalplr lachend,
, -,'t zou m,U nlet verwonderen, als zij de.n eenen of de.n and.eren
keer hl?r kwÀm,en. Onze 'hcer., de ,edele Filip van Maldegem, is eerntrouwe di.enaar v,n graaf Gwijdre. Gij weer,'dar ir,ii U"r;s-il-."r-a;,i:
z€ndËar l(toeke gasten [e vqrzamele.n om de Franschen vai Damrne tcv€rjagen, Onze m,eester is ,een go_qd,e, aen w.are ed,elman- Verselilikmet ziin gedrag, dar van den héei-va,n Syssele 

-!

^ -. D. he,er _van Syssel,e ! h,erhaalde je h,erder ve rac.hreliik, .!antlt€yd'el-n,oem,c he,rn ven,ij,n, en d,-e deke,n slaar den na.s.e.l op din kon"
, - Vroege,r waren di Êr'eetr*rn-alie".o.erÀiùttuo.:' ûiij;'ô;;;Ë;hsefr er mij dikwirjls vfleesel,ijke utrrltjæ na"- veffieild," "D-^A;d;r*;



Gootten met 't l€vgn vat een a''erkm,an De vooroudêrs vân oûzËt
fr;.;t.r ware,n niàt beter. Kent gii de ges&iedanis vao de zeo en dtr
'tig Ketelaarr ?

- N'een.* Luiiter ! Lang ge,led,en woon'den i'n, het bosch zes en dbntfrg' 
ke,rels, kloeke ,en vrôofijke gâstefl. Zij l,eefden o,nd'er d'e hooge boo-
!n'en en le,idrd,enrer,ee.n lustig bestaan'. Zij waren go'ed voor d'e arme'n'
en hirelpea ,rnenigee,n uit den nood. Eens kwam de tre'er van Malde:
qem, e-e,n vooroi'der van onzen moester, langs bet woud., Hij zag
àen h,erderskn aap, die een schoone,n hoorn over dern schoud'er droeg;
En de edelman wilde d,ien hoonn n€men.

- Ga heen, heerke van Maldegem, zei dle jonge,n, wânt rl{,e,t!

ûroorn krijgt gij nôoit. Moest irk er op blaze'nr dre' Z€s e,n d,ertig ke.
tols zouden boos wezen.

f)e sd,elman gel,oofde den he,rd,er nilet, ,nam den b,oorn e'n blier et
op. In een omm,eziern stond,en d'e zes .e,n dertig gaste,n v'oor henr. Nu
was zi.in leven in gevaar. Doch de knaap rcdde hem door een ligc

- Laat m'ijn,he'erke van Malde'gem gerust en sla,at h,em nrie,t doo{,
zei. hij, want i:k heb æven jaar lanq zijn brood g€getenr

De edelman gaf den jongen drie goudstukkan. Dc kerele lie,ten der
heer gaan, maar h,ij moest elove,n, d,at h,i; aan niem,an'd z,eggen of
nooi,t met een pe,n beschrijven zou, dat de zæs en derrig kerels in ":'
bosch verbl,even.

Ma,ar de erdalma,n verklapte hen to.ch. Hi:i sprak niet, hij schreef
niiret met een pen, maar met znjnv.oæin'tzand, dat't bosch te Mal:
degem van roovers wemelde. Hij r.,iep zijn rnannen op en gebood h,u,n
de zes e,n dertlg kergls to vaflgen en, i,n dren keldcr va,n, zijn kacteef
atn i1zercn halsbande,n vast te leggen.

-Geef't 
ze een 'broodje 'en een kruikje water, trn m,efsel,t daar dero

i,ngans toe, beval hij ni.idis.
Ziln wrcede last rr,erd uitgevoetd,. De z,es en dertig bosclrkerelc

ot'iervlen d,en hon.gerdood in den d,ichrgem€tsolden keld,er, waar zc
lcvens begravgn zatn. En nog a,ltijd spook't bert daar. Niemand durfc
's avonds bii de on.d,eraardscbe gallgen komen, al is de d,eur weer oper-
ge_kapg en,zi,jn Ce geraamten der ongelukk,igen vre,rwijderd. Men-ver
æ1,t, dat d,e schim van d,en w,re,ed€m ed€lm'an er ook-zweift, zondet
rugt te kunnen vinde'n.

Rolfpl frrad aan'dachlirg niaarr deze ,legende ge,lu,isterd. Hij na'n æ,
voor zuivere waarheid aan..

- De ou'd'ies bleven een wijle mi.i.merend i,n he,t rruur stâren. 'r \f,Ias
of- zi j i'n de vlammcn de zæ-en dertig kerels onrwaard,en, de ongeluk-
kigen, gebond,en in den slotkeld,er. -

Een luid geklop en leroep rdeed h,ern opsp,ri,ngen.

- Doa opcn... rap, of wi.i slaan de deur in ! rierdc men..
_ - Wat mag dat z,ij,n I 

'kreet Dolf, angstig naar d,en berderr blik-
kend.

-StiMk kcn die stem, fluisrerd,e Ra.lpb. Wachr even ! Ha ! na
Iy'oe't ik het ! Het is Hoin. d.e stnandloopêr, een grooe sclrclm. Zou
het om m,ij te doen ziin ? _ 6 _

- Er /ijl Fra,nsche,n, bi,j. Hoor maar ûaar bu:* taa,l I Sol'denicro I
Ralph vrierr'rl, verberg u ! hernam Dolf. .^ fvlij verbergea en u a,llee'n ovcrla,ten ean d,ip woestelingeni,
qooit !

Ecn luiC, gekra,ak... de dbu,r viel in. Flein, de stra;ndlooper, -dien
.Ia,n aan hetZwin ,gezien b4fi" sn,eiernige oroida'ten $prong€n vloeke'nd
binnen.

-' Gij hi'e'r ! k,reet Hein, Ralph aanstaren'd. Nu moeit g,ij er aan I

Hij kénde hem als ee,n vriend van Breydel.
De 

-sch,elm trok b,liksemsnel zijn mes ,en, de a,r,rne û'6nlss h'srdtr
viel bloaden'd nee,r.

-- Ell,enrdel,ing I schreeuwde Dolf, en hij witrde dea moordienaar
te lijf.

-Flalte'là ! aierde e€n soldbnÉ,sr. Ons d,en w'ek wijs... guidie zi,in
voor ons... €m râp,rof wi,j u dood slaan ! Den vrek wijo ia d,it k'eliik
land !

Dolf rvard ruw vastgepakt.

- Wat wilt gij van mij ? v,roeg tr,ij aan Hein.

- Deze Fran,sch,e,n zijn op r€,is n.lar hæ kast€'el van Fil'ip var
Maldege'm. De Filip is qen vrie,n'dr van dren graaf, h,ij ple'egde verr-
raad tàge,n den ,edelù Fianschen koning. Nu gaan wij zijn kasteel
rin brand st'eken. Maar ongelukkiglijk -zijn vij verdoo,ld. Gij zuitt
ons naar 't kastreel leidien.

De ,ged'achrte d,a,t zijr. goede rleester in gcvaar ver,tceetdc, vcrrvuldc
den boschwachter met angst en sch,rik. De nan bewaarde edtær zijt
teg,enwoordigheid va,n,geest.I Den weg w,ijaen oa,ar 't kasteel ? rtep h'ij lacfre,nd. Maar giJ
zi'jt er vlak bij I Gij loopt ar haast met uw ncus qegp,n a,anL

-- Ziet ge w'el, ,kerern, spr.ak H,ei,n tot de sold'e'ni'ers. Zie,r. ge wrl
dat ik geen ezelben, zooals gij mii genoemd hebt T Wr! zi.in ,lrarr
één boogsche.ut vain het slot.

- Geen twee honderd passan, heruan Dolf. Volgt fit p,ad cr
gij kornt rccht voor de ophaa'lbrug.

- En zi,1n er veel l.iede-n in het 'kastcel ? vroeg dc strandlooper.
-- Volg mij, heene,n I ïiep dr scbelm, d,ïe de weeûdelingen tot

gids d,ien'd,e.

H,ein had gepocht op nln kennis der stre,ek. Maa,r toen 'dle so.ld,r-
t€,n mgsr dan 'oen uur in hEt bosch rond'doold'en, zo,nder het doel
hunner reis, het slot van Maldegem æ ,be,reirkc,n, had de strandlooper
treolijke woo,tden mosten hcoren. Nu Hei'n inlichtingen bekwam van
dbn boschwachter, wilde hij alleen de solden,iers gel,eid,e,n. Vooree,rst
scheen hert da,n ;toch, of ;tr,ij goed m,et den weg v,ertrouwd was, e,n
lbovend,ie,n vre,esde h,ij, zoo Dolf meeging, dat deze ook zijn deel
van de beloofd,e berlo,onri,ng zo,u krri.igen. Da,arom sto,of de st(alndloo-
per vooruit, ro'epend :

- Volg rnij I Ik breng u tot voor de poont van her slot w,aar de
v€,rrade,r hu,ist. En als gij wilt, han.gt Fil,ipke van Maldeg,em binnern
een kwartier'r.an c€n torem van aryni<asteel te bengelan.



E,eln dier krijgsiie.den nafir den lafaard, op zijm paard en de ruinr-
bcnd,e trok haastig af'*:-dtrï.ir-l-rp"ttn 

Dolf. Bi,nne'n, eenig€ rn'inuten aa'n 't ka*tee{.

Wacht, w,i.i zullsn rnalkan'der wodetzien !

ô. U"u.t't*achter keande haastig 'in zi'1n hot.ærug' -.

- Àrm,e vriend ! mornpelde hij' de'n -s-chaper' 
dle bewustÊloos

op cien gron<i iag, vol deerni's aanstarendc. Ha ! ge gevoeld€t u Dl€r
zoo rusfiq, gn mu...-'b;ii-ritiltf,-iiaasrig nam hij uiÊ €on kas grof li'iowaad" Hii
maa.P,:[e Ralfph ]cleed,ing los en be.rne,rkte -een 

groo,tt wornde aatrl del
ectrou,der. F{ii wiesch het bloed af e,n ver'bond de kweitsuur'*^- 

Ik-;;it naar't slot... en, u h'ier 14ten st€rvsn kan i'k toctr' ooL
rri,et ! 

^''t -ll"ii^''iji.i 
of mijrn zo*{en't u nôg 'b'a'ten zullen ; d'e ecfu'Ion

heeft u goed geraâkt.-'i,irr* fi;;.il;;;dhôli,ike nspan'ninig sl,eurde de boschwactltEr hct
zçia,re-lichaam me,e. Dikwi.ilshoest rhij zijn Iast neertrogge,n'- :-ff. *it... ik wil... ik'was e,egmaal de sterkstt van' de streek tr
zoo ik îu ei{ zwa&ke'ling zij'n', 'rno'mpelde 

Dolf'--Nr..n iicntal m,inuten' di'e h'ern urern schenern' bere'ikt'e hi.i cca

t,eemàn huirsie. All'es rvrs 'daar binm'en stil, Dolf klop e aan' /
*- \r/i,e riô dear Lriep ,oan an'gsbige sûErn,

-'-- Ik ben het... f)oi-f I Moedrer Geertrui, doe open !
* Zao laat I kr,ee,t eet vro,uw, d[e qg dre dieur onrtsloot. [s er or-

raad ?

- Ik br,eng u ,ee,n gekw,este. Zoqg go,ed voor hrrn.
Haastic sleepte d: ui,igcputle Dorlf den hewuslelooze in Je won,i'ng.

De vrouw rakeldc 't vuur in <ien haarJ' op. Weldra verhieven zich
cle vlamrn'ern en bi1 bu,n sch,iinsel be'rkenrl'e mosde'r Geertrui dren her:
der.

- Ral'ph ! ttep ze ve,rsc'trmkt' Wat is err ûocb gebeu,r{-?

- Gii-zulr all,es hooren, Ik m,oe,t nla&r ",t kasre,el. Verzorg he:r
goed... 6ij h'e,eft e,en leefijhc wo'nde aan dpn sthoudcr ! zei Dolf en
weg w.rs hij.

Daar e,r viian'd'elijkc solda:ten in',t land'raten, trad heer Filip't
aanral sdh'ilclwachrsn vèrdubberld. Eeû, stond zol,fs aa.n d,e' la,an buirteni
H,ert w.l,s esn oude trouw:e d,ienaar en gel,oek w,el een ,de't vtoegera
Saksische ke,rels va,n de kusætreek.

- W'ie daar I riep hij'
.- Dolf ! Er dreigt gevanr I Dç Franschen n.adbren,, Kom nre

naar ,het kas,teel.
De brug rverd neelgelate.n en een oogenblik larer bevond Dolf z,ictr

in 't slor va'n zij,n ,moester.
-- Slaapt heer Filiçr ? vrû,sg hi.j aa'n bn portier.

- Slapern nru dr tijd zco Ernsuig ,is ! Neen, hij maakt pla,n,nen
cn,et krijgsliile{qn.

- Er'zi"in Franschcrn in de nabiiheid. Ze hebbe,n het op tt kastecl
!îemunt, 't is eeq rui.nerbende, rnisschien hondrrd ma,n !

- tr-aat ze rtran kommn I Duizend kloeke keretrs doot onzern, heer
verzameld' orn Drm'rne se ontzeftsn,.zij.n bfuime,n de rnuren. \Vrij kunr-

*cn d,us d,e solden,iers afu.achæn I riep de porti€r spo'ûtern'd uirt.
Hij ,riep Jan Pieiters, die zich nai,r d,en ridd,or begaf.
Fleer Filip zat met eenige vrtienidbn in de grroote zaal rond e'en knap-

pernd vuur, Togn Jan he,m iltet nirguws nlelddç, liet d ti'dd'er Do'lf
balen. De boschwadhæ,r vert€lde '.t gebeurd,e.

* Trouw gehandeld ! sprak Fil,ip van Maldegom, toen hij al-
hs verno,msn had. Wij zu,l,l,en op sta,anden voeÉ mlaatrÊgelerq nremenn
om de Franschen ,ûe Ltoonen, drat orns lasteiel geen' stookp'laats is.

- Heer Filip, sprak eg'n der vrirende,n, rnet krachtige ste,m,, lk ben
naâr e,en poort'sr, ,en wellicitrt is mi.ln vraag qnbesoheiden. Ik heb
nret de groo,tste aandla6iht naar d,en bo,schlwac,hter'ge,luisterd. Is Dol e
pla'n ge!uk't, dan nroe'tsn dre Franscftle brandstidhter,s 'oha,ns m,oeilitj,ke
oogenblikken beleven. Wilt gij mùj aenige dappere mamrn,e.n l€{en€n
en mrag ik harndetlen ?

- Toergestaan ! riep de ,ed'e,lm,an. Maar ik ga mee !

Dolf zag verwornrdleûd; dten bu,rgerr aan. Hij was overtuig'd dat hij
hcm nog h'ad 'grziiern.

- 't Is Jan Ereydei, de deken der Biugse b,eenhouwers, flu,isærde
Jan Pie't'ers hgm ,îoe.

- O, .iuist... En hij ris hier !
-- Gij zult nog wel and,erc dingen ,troonen.

.h4aar ian m<lgst nu zijn m'eester vergszell,e.n.

I\t.
Men weet hoe ove,rmoedrig Heirn de Fransctle,n uirtnoo'drigcle h,ern ,te

volge,n langs h,e.t boscrlrpad, Na oen'ige oogenbl,ilcken be,ne'ik'ten de rui-
t,ârs .een open vlakte,

-- 't Ls z,oo el,l,e,ndig donke,r ! ,raasd,e d,e aanvoerdet, Ziat iernanrd
iets dac op een slor gelijkt I

Ivl'e,t 'd,e,n besfen wil rder w,eirsld ko,n ge,e,n en,kete soldrerni,er ere n, kasteel
oflt$'â,r.€;n. De sûran.d,io'oper er,enmin en de sche.lm voelde zich vet

"til?ii: leelijk scdrocht, houdt gi.f ons voor den ge,k I sch,reeuw-
de d'e h,oofdrm'an irog,toorrxiger. Ais gij ons nrier onm,idde,lliik voor
dat nest van dran ve,rra,dier brengt, bi,nd i.k u aian d'En etarr..t van md,i,n
parard !

_- Recht d'oor, edel,e lr,e,er, wij zijin cr in een oogenblik I'Weer vlogen 'd,e paard,en voorniit, Nu red:ern de ru.iterc mreer naasr
elkander. Zij ,grrom,den ovar 'de 

,lastige reis ern wâd,ein li.ever irn hÊt
k?,mp voor _Damm'e ge,bl'even. Maar dre lcrijg'sov'ersite,n, we,tende dat
Filip varn Maldegem manren v,er'zameld4, om 't Fransch le,ger te ba-
stok'en, hadd,e,n, d.eze soildre.n'iers af,gezo,ndje,n. oûl 't slor varn den
Vlaamsch,ern ,sdelman ,in ,tsch .re leggen,

Plotsel,ing ste,eg gertirgf, gesclh,rreeuw, gev'trûdk op. D€ paarde,n zakte,n
tot aa,n. de knrieiin iin d,en grond. patgr _spatte o,rntroog. De ruirers
wa,ren rin ,oen moe.ras geraak't, Dof, de boschurachter h,ad, tr,un een
porats gebakk,en I Ftrein" d,e strendrl-oop-er, herefd,e over a,l z,i|n, ledre,n,
FIij vreesde d,at zi.in laarste uur. 

Trtlge* 
was. Vlug als een*kar, l,ier



hij zich ,van rhet paard glijden. Hrj ctond tot tr.q de botst il bpt
ocinkend slijk.

- De sctr,el,m oil.tsnapt ! riep e,en Franschman vloekend. Pakt hcmt
Doch ieder had werk genôeg om zich zelf uit den hachelijkea

foestand te bevr.i.iden. Hein greep d,en staart van €€n paard, heesch
zicb op. ploeter'd,e en plonsde d,oor de mo'dder, en bere'ikte met. 4le
grootsie rnoete don vastàn grond. De ach'ters.te soldate,n ilr.adden bij-
iiid,s hrrn rijdieren ingohoud,en. Een. hunn,er zag den stÈa.n'dlooper
wegsluipen. Hij sloeg er naar mgt zijn zwaard, doch de vluchteling
ontsprong dern da.ns .en verdwe,en tussche.n het hout.

De ruitels beleefiden een onaangenaam avontuur. T,ieren en rchetr-
den op 't verytroekte Vlaa,ndere'n, zooals zij ons gewest noemrdre'n, op
dit heide'n'scb land, waa'r d,e gro,nd ond'e,r d,e voeûen bezweek' dæ
alles hielpt he,n ni,et uit d,e zompctringen. De paa,rdren, hirnniikten,
ploliste,n alhier, aldaar, '6to'otte'n tegeneen ,en zonken nro'g dÂep*r.
Zij, die veilig aan den kant sto'ndre'n, beijverd,en zich om hun ka,me-
rad,en te h'elpgn. Maa,r ihet duur'de lang e,er d'e so,ld,aniers en hun over-
$te weer 'op d'en vasten bodem stond'en.

- Zootî bad in di,t hond'e,nw,eer ! kreet de a:anvoerder dtrifrig.'Waarom moet ik alt'ijd die ell,end,ige bijwet'kjer uitvoeren ? En
onze gids is o,ntsnapt ! Maar bij de lelién van Frankrijk, dat behck-
ste kaste,el moeûen wij vinden. Wij kunn,on ons d,rogen bij e
vlânnmen. Voo,rtwaarts !

Voo,rwaajrts ! Doch waarfrr,een 7

- Wonen h,i'er dan goen mensc,han ? schreeuwde de over$te, bui-
ten zich zelf van wo,ede. Heef,t m,en ons u'itgezond.en om ,rne.t boo,me'n
,€n moe,rassen te vech'ten !

- Ik zie gerdaan[en t kreet sen der krijgsli,ed,en angstig. In dit
bosch spookt hrer. Ha, rn,ijn pagroon sta mij bij I En gi,nds zweveh
licht.ies !

lnderda,ad ,aen vreernd, schouwspel v'erroondle zich aan de bli,kkca
'der v,reemdel.ingen. Tusschen d,e rboomen wiegelden, vlamrncrj,eo
Me,nige ruwe solde,n,ier sloeg bevend ,ee4 kru,is c,n prevelde ha:astig.eea
gebed. Was m.en hi'er in 't ri-i'k d'er gc,esten I

Doçh plotseling kwamon de lichten nader... zij werden grooûer...'
ern 'eer de Franschen van hu,n verrassing bekomen waren, zaggn ztfi
zich omr,ingd- v-a,n een tal,rijke scharie wol tritgeruste soldate,n; b€ge-
leid door fakkeld,ragers.

Gee'n booz,e geesten, geen stokrrn... maâ,r Vlam,i,ngen, oto,n'd,en d,a,rr
in levend.e li.ive. Eenige ruiters voerden ben aan. En onrd'er deze laart-
sten bemerkte men e€n stoÉ,r€n ke,r,el, d,ie op oe,n ongezadeldr paarà
zat. Zi.i,î la,nge l,okken golfd,en als ,m,ane,n ovet ziln br,eede sctroude'rt.
trn de gesierd,e vuist hield, hij ee'n slagzwaard. 'i Was Jan Breyd,el"

f)ie -Vlami,ngen warcn 
",od 

on,vo*ichr En sett.;.i;"ru[, ;;;;ii
on zr.r'ijgernd genaderd, dat de h,oofdrna,n d,er ioldenie.rs m'eend,e e,en
visio,e'n te zien. Doch ,d,e donderede srem van d,en deken der beer
houwers riep h,em tot de werk,elijJcheid rerug.

- Geeft u -o\"er... eij zijt onzc gevangenen I tierde Breyde!.

- Schent gij ons bet levcnJ vroee een uit d,on hoop.

^ - Ja zoo-ge gsen wesrstamd bisdt en gewillig uw wap.6n$ ûÉ€r-
Xegt, vericen ik u àl,len genade, zei de eglelÀan.: Behalve Hg!n, d,qn srrandlooper, vEl Breydel in. Dicn neem ik
voor mijn reke,ning. Waar is d,e schelm I
, -, Gevluch,t, uit vre,es vo.o'r straf, omdat w,ij i,n, eeo moe,ras ver-

dlva2|6,,n, antrvoordde erein sold,e,n,ier.
Breyd,el mo,rde van spijt en teleursrelling. Een lu,ide schaterlach

'steeg op. _t \T.as Dolf, d,e bosc'hwachrer, ru 
"en 

ro,o,rtsdrag€r, diczijl v,rgugd,e_uioe,n, moe.st, o,mdat zijn list zoo goed lukte.
De Franschern dach,te'n. aan g_:elen 

-yetzet. Zij*gooiden ùro,n *"p",ns
ten _gronde eo lieten zich gewillig naar her slot- l,eid,en. Zîj wg?der-in de kelders opgesloten.

Jan B.reydel tra.d n.i,et in het slot, maar begaf zich rner Do.lf en
ee,nige dieina're,n van 't kasre,el naar het huizeke] wa,ar de Èoscfrwàch-
te,Ld'en, gewonden sshaper ach.tergelaten had.

De dek'en der rbeenhouwe.s vo-ttdl Ralph bij kennis ,maar dre g,ri.ir-
aard schee,n, zeer zwak.

-.. Dalk ! .m,o.,nr,pe:lrd.e {g kran,kg, toen hij Jan Breydel, e,en vri,endvan hem her,kend,c-. pij zi.y wel braaf o- "mij te kômen bà.k;:
- Mo,ed, vr,ic'nd I Eenige mannen zullen u na.ar 't kasreel bre,n-- Ivloed, v,ûernd I .b,€nrg,e .rnannen zullen u na.ar 't kastee,l bre,n_gen. Gij .zult gind,er -berei liggen dan op deze blaàere;. 

-V;;;
beertrul deed wat ze korrl, rrraar ze is arm, antwo,ordd€ Br,evd,el.arm' antw,o,orddre Br,eyd,el.
_ - Ik n,aar'r kasteel ! herh,aalC,e fid;tr:'-ô;h;-r"ri *,il'î;T" rl\.=! 't nigg.lang meer make,n, Liever iare-ik'g;"t;; ir'-;*;rtrrJd voor Vlaandere.n dan als een hornd negrg€sËkên tr wo,rd,endoor e,en sctru,rk.

Breydel wenkte de diernaren. Deze legden den ber.de,r voorzich,tis
op jen baar va,n vl,ec,trtrverk, en keende,n îr", 't-iiot G

De d,eken spoedde zirh naar B,rugge.

Y
D. am,g.e bood da'pperen weprstand, aa.n d,e Fransche bende,n,, d,ie dostâd wild€n, venove,r€n. De vrouwen vuu.nd,en de mannen "", ",hi,elpen zelfs op d,c meert bedreigde plaârsen. t, ." ti:-ae;"J;;r*

anders d,e d,rukte van de ech'eepvaa,rt en de hanJel Ë..ir.t ,r.. ,;,""
h,et nu ge_w,eldig aqe. Dq bq,rgeri w,isren wat zij iii d;-F;;;;L.i';;
wachten hradrde,n. En rnoedig-steundcn zij ae","bevJftrebfer à;; 

',L;;
den dapp,ere,n Wil,lem van -Crèveceur.

Daar in d,e O. L. Vrouwk,erk, wier statige toren ,s nachrts verl,ictrt.
vrer.d_-door de vuron d,er trouwe wacb,ters, rilstte Jacot;; M;;;il;;
d,e Vlaamsche 4ich,ter: Zijn eeest fuzielde de suiitui, 

"o"n 
Vl"ïià.l

cen, voor dre vrijheid. 
y

Ka,rel*van Va-lo,is, bro,ed-er van Filips den Scboon,e, en.aanvo,erjer
11n 't F;1gsch leger, zat iî ziim ren,t. Ecn prgu tr.a *itiâàiJ"ïài
oen machtlgen,edelman.

- De heer van Syssele verlan.gt u te slrrek€n, zei de dienaar.t,en tre.k van rmisnocg* 
"ltiuL"p Ka,rel,s gelaa.r. De broeder



van den koni,ng bezat ten edel karak'ter' FIi.! verachtæ dgn Vlam!ry'
die ziin volk vg-,rr,ird' En korzelig antn'oordde de bevelhebbex :

- Laat hc,rn bi,n.nenkounen !

De L,eliaart v,srsçfl,s'sûr in de tent. Hij maakte een diepe buriging.

- We'lnu, itrecr va,n Sysse'le i aprak Valois'
Er ii eenr samcinrzw€r;n,g gesmc-ad ;teg€n uw leger, zei de l:*rzg-
< achtte he't mij,n plich,i,u rge kome,n waarsch'uwe'rl' en hoop'- 
!t Àù 'gg[l ldilrC[rz r

ker. Ik achtte h-e;t mij,n pili
adcl.e ridrder, dat g,ij mijn çrouw aâ-n uw doorluch,t'ige'n broEder' der
snoo!€,n konims, b,e'kend zult makt'n.gtKrol€rn Konmg,

- 
I{ear va,nr S

---J fi.'c.. o",ri-Syssele, laten wi,j dpn rijd niet nu,ûreloos vers,piJlen I
Walk sevaar dreist ons I

- tie'r'is u be,k-end 'dat de ru'iærbende welke gij afgezourden helx- ff,e'r G u be&lend 'dat de ru'iærbende welke gij afgezourden hebt
tesen den, verrader, Filip van Ma'ldegem..'-- (lp.v2nspn op,norn;n is. v.iel Va,lois haasris in, Die heer var

konirng,

- Gevangen gernotnen is, v,ie,l haaseig i$, Die heer va*

ov€rs!€n te o,nrbia'den. Dan

Maldegem ir dlrs nieç een lafaa.rd, zooals gij he,m mij afschilde,rdet-
De Leliaart vervolgdc r

-; {il,ip van Ma'Latjs.ern komt 'm€t duizend rnrâIlr tlaâ( Darnrne...
Karel pfro.ng op. Hil riep ztln pâ'ge eé gelase dezen eemige krijgr
'ersne'n te o,ntbia'den. Dan nam fii:i maà'tregel€rn voor de'n strijd.

v.
Jan Pieters ree'd ach'ær de.n he,er van Maldegem, zijn hter. Hi.i .rvar
naar Da,rnm.e gew,eest, en had, I'istig in de stad, kunnem gerrake,n. H'ij
moest :aan den beveJhebb€r daar mc,adeelen, dat F,il,ip van Maldegen
met duitzsnd mran zou ,ffalcfilen de Fransch,en vootr Da'mme a'an tg
'vall,en. Het r..'as een gevaa,rlijke toc,h,t geweest. Jan ha'd ooil< zijn moe-
,der fu,zoch'r. H.i,j voclde zich om ûraar bezrorgd.

De b,ezettin.g- der stad rmo€st €en, ui,tval wa,gen en zoo ïan .iwee
zi^id'en bcstookt, rnochtem de Vlarnirngen honren, da't 't Fra,nsche le-
ger e€n 'groot ved,ies zo,u ondergaan', Maar Kare'l va,n Vailois liet
dre,n heer van Maldege,m n,iet nadere,n, Hij zonfl; een legerafdbetrmg af ,
om de bende van Filrip te ve,rdelge,nr De strijd druurde mlaar kort I
Duizend man ,ûegen €ren groot€ ,ov'errnagh[ ! De Vlam,inggn streclen
als leeuwen. Men zag den hee,r v,an Mal.dege,rn op d.e g'evaarli.ikste
pun'8en.

- Vlaandar,e,n dem l-eeuw I k,lonk h,et ;uid.
Jan week n,iec vain ziln rneeste,r, Pl,ots zag bi.i da,t de lreer vaa

Malde,gerrn door e'en la,nssteek gatroffern w,erd,. De ridde,r viel uam zîyt
paarld,.. Jan boorg zictl arser hrern, GLetrouwe'n w,ilrdren [r,un' heer nog
veridled'igen. Maar de Fra,nscfi,ein \rra,re,n æ tafl'rtirjik. Firlip van Mal-
degem rnoest zich overgeven. Men bond, herm op €€n paa'rd en behan+.
d,elide hem gieime€m. Zij,n ge'vangannamin,g einrdigde 't gevechit,
F,ra:nschen rern Vlam'i,ngen Lagren door,een, russch€rn' paaridèn €,n g€rbrc-
ken wape'ns op den Erond. 't Was een vre,ese'lijk scbouwspel.* Eetrainrdel,t g'ij, aldus een e'delman ? ,vroag Filip van M:r,ld,egetn
,aa,n de'n aa,nvoerdle,r {er Frarnactren.

- Ean, e'd,elrnan ! lachte riremaind hoo,nend. Nu zi,jt g€ een g,evangÉ-
ne en rnoog,t gi$ dren koni;ng alsrslaaf drienern.

..I)c h'eer van Mald,egem zag o-m,. De Syssee,lsche l-efiaait, drie zic&,
l4gr 't gevechr op .gn afsdtrdigeûoudffhrd. ;;r" iJlraîàrfLrram_den gevarn,g€)r!€ brespotoen.

- py."sij, gemffn3 Jafaird ! gçp JL" pi,eærs bem toe.
- srrt, Jan, f.l,ujsre.de hrer Filip..Rijd naar MaldEgim en brcng,* vrouwe en .mijn kin<ler,en naar Siu,is.- "- -

,; ,Ik zal rnij,n be,st doen, beloofde dre krnaap.tlrl kon rin d. verwarrring omtsnappen, v,irng^aen losloope'rd paaod'a verdweefi cûel.
De :ranvoerder d,uidde ee,n afd.ee,ling aân, werlke de gevaorgemel

-l 
', kamp va1 Valois-mo,e-st geleide,fr. z"lf ;iIÂ; hii,"i;î;-;i::ugen naar rlet .sl.ot van Ma,ldegem tnsk.ksn. De Fransiben j.uichten.

9l ^i-ll gingen ze om buirt eî rmocb,ren )* ,rou"n e,n plunderc,n.z{ stov,e,n voorwaarbs, gele-id. door de,n treer van Sycsele, ai. 
""if.n"_dt h"et Malde.gemsctr 
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,;jS"Ëî';"".Ë,ï,#"*î0.ï,;:::"'*,ir"r wr.l gee.n genade ,k,ern,non.

De _mannen w,isûen h,et al va.n Ja,n pieters.

-- rVij opergq dq ngo_rt nier. Ki""wÀÂ geven z|ith,nirr o.lre.r,raar v'ech.cen zich dood, ! riep de wa.fmi^
De.oversre gaf .bevel trer kasfeef aa;-;;;;ie,r. Weldra begon de b,e_rrcrmirng. Dç d,ien'â{sn v'n heer Filip ràîn*o.n --*i'-oîrËà.i.,

op de muren. zii hield.en-z;c.r ktoea. in'a*n-gro*æa rorcn lu,idd,e d.ekl,ok. Ha,a'r alarrioeroep d;ee -€;ï;"de il.Ë,n æi-rririp "*rîil. D;bu.ioe'nried,en *nnc*nt u.i'.u, t"r,'fut*ïL";iil*" voor burn goodenæecter. Och, z'e wa'r€,n :t€ ti"t\.,qr. 1ril",i] wa$ zoo sterk. Terr-rrijl een afdeelino de hoeren aanv,iel, U"-i'.t ii,ga. de andiere de ooolt.Dc brug viel necT 
"n 

du Fian*ii";"!r;;;;î'Ei;";;.-%;à;;;;ir:
û.n gen d'e solda,æ n i r 

. 
àê ;û;riii[;_;;iil. -ôï"u"-r"-ËiËîri"tiË

ilen zich verzameld in den "i;Ti;;;:-D; o"'Jr,*"r* tieftn hen mer
''rt ern, sireld,an-,i n za,.,n g,1- r*.rr.t{"r, ô r;;Ë r;;Ë"fr; ïï #; ffi;irva,ng,en ,rnakJcers bcvnijd te hebben.

- waar is rdie v'rou'wre r.olqug rrr he,e,r van syssere aain esn knectr,t.
;Ni,*_ m.eer op 'r kasreel t kl?;k h;;,.i,;_Jan Pieters had ,b.er bevel .van ziln À"euter',ri,og.uoood.De heer 

'an Syssete -wirde nu 3ok 
';;;": Ë;;;ilj;" *rond hiiyoor. een_grijsaard. 't was Ralph. o"-r.t"p*'n.ad e€n zwaard i,n dp.knd, *'elke bcefde va,n koorts.'Dre;;rà;î; Ëd_"fije ;,t_i":Rïbîreglccp, da,t de Franschen rneester waron i,n ,J 

eto,t.* Ik eal 'ra,llen a s.Klflrya]a,!-r ,in, drienst van de,n freen, die rni,j
""iJïtf ïl1iifi î-*#ï.itJj;5ffi1'k;"''- ls d'e Lellaart e€n roo_v€.r gewo,rden' ? oiae a" schaper.Iïili verhirf ziin ,*iit"l. t\,i"y-fii'",.i*Ir,"uo wel lam. Toctrbaecûn bif dbn vija,nd .ô" yif{riiî**ilr,;"dr;'rdî'il'Ëï



van syssele doorsrak den grrijsaard. ÀIc Klaûraarr stierrf de' trouwc
Ralph.--j-It., 

de e'delman van Syssel'e is door een rtervende gekweæt' .Zie
-"rr,-oï ,t 

"nA 
Ut".a6 I r,iep hoonend de aa.nvosrder dcr sold'enierr'

lii-i.r-';;;ôl l"tpiua haâ' Ga weg, gij hebt nie't gestreden," sij
rtond altijd van achter, en wilt gij nu aan mijn manncn deû burt
ontnr€meû ? Vertrek onmiddellijk !- -ij.tctàt*A 

sloop dc schelm fleen. Ha.! hij gevoelde da't hij do*
Vl,ami,nsEn en Frahscben vcracht werd !'-Torï-a.-toldeniers 

se.noeq geroofd hadden, beval de overste tæt
easteeiln btand æ mek-en. 'i Gebod werd. onmidrdell'iik -ui'reevoerd'
Maai eensk'laps sto,rmde een kleine scha,r,e de trap af. Ha'dden d:t og:
seslo0ene,n '.t wreed bgvel wrstaa'n en verkozen ze een eewollen doodl
fiiet h'et zrvaard' in de yuiit sto,rmd,e'n ze voolt I Maar geen frrun'ner

bereikte de poort. Een bloedstteep 'duidrde,den w'eg aan,.-w'elke de rn'oe-

d,igen afge;légd haddeq en op'hef voorhof lagen hu'l I'iiken I - ."Vtam"meri knetterdt'n, slôeeen op, drongàn door rarnen en s-ctricr

daûen... lcronkrelde'n rry'rslindcidi langs de aàfen' Hæ clot van Maldc-
gcm wrs erernc pmot Y?'n 'û v:uur,

vr.
Karel van Valoic werd toedsnd, ûoen hij Filip van Maldegem ge*

bo,nder4 zag.

- llij î sen cdelrnan t riep tri,j verontwaardigd tot den krijg*-
.@verste dtr" d'e". afd,ecling beeeleiddc. Sri,e dhrft herr hem verwi'jæn
dat hii d,e waoens opseunt ûrecft' o,rn zij'n vorst te die'nen !- b" "ftinr.'trà Uevet'inËfUer veronrtschuld,igde zich bij d'en hcer vaa
Maldegem en 'noodigde hem hoffeliik-in zirjn ûent. La'|t€r $'eri -h€€r
i.itip ii A; -m"t" *à* Brugge gebËachr, w-'aarhij eem betrekkel,ijkc
vrijheid g€noot.

*{l

Damm,e ko,lr, nie't lafl,ger w€€rstarnd bi,edlan' Op zek'ore'q morg€û'

-.taJe -.n "tn 
Va'loisl dat de wall'en verlats'n wâre'n. De leger-

&;ffi b,eval een algemcene bestorm,i,n'g' hopende dat d* verd'ed:i'gers

"torÈ "r, 
afgerma.t zôuden zii'n. De laà'derrs-werd'et te'g€'n d'e mure'c

ocsteld Geen- Vlami,ns verto'oïde zich. On'd,er luid geroep dronge'n-dc
ibUaten in de stad. Ze zagen geen sterveli,ng' 't Scbeen of men zich
in ee,r uitgestrekt k'erkhof 6evon'd' De Franschen op-endon-de po.orten

',t Ganach"e leger narche'erde naar bi'nnel' Nog-.bleef alles stil'-
Val'ois voelde z,ich niet gerust' Hij eebood zijrn man,nen, op-hua

hoede oe wezerr, want h'i.i vreesde dat d,e Damrnenaârs d'e eene of an'
dere lisiaanw,e,nrddrem. De-benden stapt€n naar dle rnark't. Geen mensch,'
&wam re voorschijn, gee.n gelaat vertoond'e zich voor ee,n raam' ge€n

deur werd eeopenâ. Een ge-b'e,irnzinnige angst overviel menigc.rirlveû
huurlins. Ëit ioen m,en eideliik een oude vrouw om den hoali cencr
zijstraai zag naderem, ffeeq €ren tiT*T." gejuicfr op,

Valoi"g dc'ed traar voor zicb brengen. En icmand dic de Vlaamscht
oaal mach,tig wlsr rrlo€,st he't oudje o,ndervrage,n. 't Was de weduwe
Pieters.- --l-2" 

zijn allen u.eg ! stamalde ze. Dezen 'nachË gingrrr ze heen. .
over het watgr... ik alleen blcef ach'rer... Ik ka,n nijn geboo,rreotad
oi,et verlate4. Hfur figt ,rnijn ,rn,a,n begraven. Wees rniij lraTaig ! Wiai
ir rnijn zoon î

De .v,rouw ,sp,rak de waarheid. BemerkerrCe dat bij de stad nier
roor d,en g,raaf bewaren kon, had Wiltrem de rltè,'ccteûi, d,e bevelheb-
ber.dler bjzetting, beslo'ten Darnme te verlaùen, Zc,o kon hij toch zijn
Srijgelq beh,oud,en, orna zijn vors! op andere rlaatsen bij te sraan. De
be-volking, m€t angsr geslagen, volgde. En Karel de Vàlois vorn*d bij
zijn i,n,tred'e sl,ech'ts een oud,e v,rouw. Men liÉt haar rne,t ru$-

Eensklape sûond een jonge soldaat bi.i haar.

- Moedor, houd, u of si.i m,ii n,iet kent, fluisterd,e h,ii- Ik waao
a,ijn lleven. Ik heb m.ij vçlinomd a,ls sold€,nier. Moe$e,n-ze, her bel
aerken, ze zonde1 mij âoolèn.

- Je,n, Jan... eij h,ie,r ! snikte vrouw P.ieters.

-Doe of gij mii.n,iet lçç,11,1... Volg m,ij... dre srad, uit...
- Toch Damme verlaten I -

, .= Ju moodrer... Ànders blijf ik hij u... en dan zvl,llen. ze m? ont-
delkrem €n doodie,n.

- Nu, ga da'n.,. ik kom...
Jan P,ieters daed of h,ij rond slienterdE en verlirer zao & *ad. Zin

moede,r volgde. Hij l,eidde h4ar ,naar Slu,is. Hii kon ziin meester ni"et
neer dienen,, maa'r toch stri.iden v,oor zijn lanà, Nu och,ter was ,t af-
radhten, _wat er verd,er gelbeuren zau. Tc vergeefs hta,{ dre ,ioou*" U,e*
van Mal'degem alles vo,or zijn. heer 

-geofferdi 
En ;rn Al"-à*J-ti*-.Ë

Mal'degern dien eerenaam yan 't Ge.trouwe_

- In de boekjes va,n Jan Breyd,el en den Slas der Gulde,n Sporen.
kunt,ge,lezen boe de strijd l,ater verliep en dË heer van Sy*xle ea.
ù(ood€ rl€Jn h,uû strat ontvtngen.

ETNDE
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