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A, HANS,
Nr I 59r

(Derdc .lruk).

KARE.L DE GOËDE.

I.

Het wae een koud,e Januariavond van het jaar I 127.
ii)e weg van Chietel naar Brugge lag hard bevroren,
En het sneeuwde nu.

Twee ruiters worstelden tegen het booze weer, luet
,>m veel te epreken hadden ze niet.

Toch zei de eene'nu : <<Robrecht, ik rijd niet door
lot Brugge. Laat ons naar het ]<asteel van uw neef
Burchard gaan. We moeten er vlak bij zij,n>.

- Ja, antwoordde Robrecht, de tweede ruiter, nog
een knaap ibijna ; daar etaaÈ het kerk.je van Varssenare,
Iin we zij,n slechts tien minuten rijden van Burchards
Iandgoed,. Maar Burcha.rd zelf zal te Brugge vertoeven.

-- O, dan hunnen zijn bedienden o,ns een flink maal
en een stevigen beker wjn opdienen. En we zullen
rvarm bij eçn gïoot vuur'zitten. Anclers rrries ik nog
elood' eer ih Brugge bereik. De kou zit me tot in mc.rg
en been. En dio venrrenschte $reeuw nu.
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-- Wel, dan vergezel ih u, hernam Robrecht. Thuis
verwacht me niemand.

R.obrecht was een wees ; hij woonde te [3rugge in
een Steen, een groot heerenhuis. Maar laij was er slechts
,.{oor bedienden omringd.

- 
We moeten door een dreef, zei Roibrecht tot

zrjn gezel, Izak van Reninge.
,De ruiters reden langzaam voort.

- 
rfi/61 hoor ii<, sprak Izak van Reninge eensklaps.

* Ç,ssçhygi, antwoordde Robrecht.

- 
Ja, zeker weer iemand, c,lie van ko,ude neerge-

vallen is. Dat gebeurt tegenwoordg dil*wijls. Toe laren
we er ons niet door ophouden, riep Izak onverschillig
uit.

't Was een booze tijd in Vlaanderen. Ook de vorige
'Winter was zeer hard en lang geweest. In Juni had men
pas 't .eerste groen gezien, verleden voorjaar. De oogst
bracht weinig op. En er werd veei ihonger geleden.
I)uizenden menschen wâren door ondervoeding ver-
zwakt. En velen bezweken in hun arrnoedige hut of
iangs de wegen. Izak van Reninge was ongevoelig voor
dien nood der menschen. Maar Robrecht had een be,
ter hart. Aan zijn woning te Brugge liet hij dagelijks
brood, erwten en 'boonen uit deelen.

Het geschrei in de dreef wekte nu ook zijn mede-
lijden.

- 
Daar ligt iemand, zei Robrecht.

Hij sprong van zijn paard en vroeg : <<'Wat scheelt
crr aêIr ))

Nu zag hij twee gedaanten op den sneeuw. De ecne

was een vrouw, de ander een knaap.

- 
Moeder zegt niets meer, kermde de knaap. En

ik kan niet gaan, ik ben lam.

-'foe, 
moei u niet met dat volk ! riep Izak van

Reninge. 'Waarschurv ginder een boer. Hij kan zich

over zijn soort o'ntfermen.

- 
Als gij de vrcuw op uw paard hijscht en ik den

knaap bij mij neem, ziin ze dadelijk onder dak, zei

ilobrecht.

- 
Ik zou u danlcen ! lk voel me zelf ziek.

- 
Maar ik kan die ongelukhigen hier zoo niet laten

liggen. Toe, Izak, te beter zal ons de rust bevallen'

- 
Ge moet weer uw zin hebben.

Izak van Reninge steeg brornmend af. 't Was nog

een moeilijke taak de vrouw op zijn paatd te dragen.

- 
Wie weet welk een schooister ik nu voor me heb,

spotte hij. Ik ben eigenlijk een groote dwaas'

Robrecht had den knaap voor zich gezet'

- 
Hoe komt ge nog zoo laat op den weg, vroeg

hij.

- 
l\rlssdsl was ziek. Ze vreesde dat ze zou sterven

en dat ik alleen zou over'blijven. Ik woon allee'n met

moeder. ,En ik ben zoo ongelukkig. Ik ben lam, en kan

niet gaan. Moeder wiide me bij boer Danink brengeh,

orrndat iJ< niet alleen zou acl'lterblijven. Maar ze viel
rlaar in de dree{ neer.

- 
Moeder zal niet dood zijn. '. Ze is zeker van rle

I

I

ii
rl
:l

j

-4-



ko,rde gevallen. En in een warîne kamer komt ze dan

weer bij, troostte Robrecht.
Izak van Reninge ree6l voorop. Hij sloeg zijwiiarts

af, en leidde zijn paard door een hek'

- 
Ge zijt mis ! riep Robrecht. Dlt is het landp-oed

van neef Burchard niet. maar een hoeve'

-- Ik weet het wel ! klonk het antwo:rd Mgar ge

meent toch net, dat ilc dit wijf verder meevoer Can

noodig is. rDie boer kan er voor zorgen' Hei daar !

schreeurvde lzak, toen hij voor het huis stil hield'

Robrecht volgde hem, toch geërgerd over de on-

barmhartigheid van ziin gezel' Een deur werd geopend

en een plek klaarte viel naar buiten' Een boer vertoon'

ce zich.

-- Hier, pak aan I gebood lzak' AIs ge u zoo vroeg

niet in uw hok opsloot' zoudt ge hooren' dat er vlak

bij uw huis menschen liggen schreeuwen'

lîobrecht was al van zijn paard gesProngen en was

menschelijker.

- 
Vriend, zei hij, we vonden daar in de dreef een

mceder en haar zoo'n. De vrouw is bewusteloos'

- 
Danink, ik ben het, Ragekin, riep de larnme

knaaç.
Ock. een zoon van den boer was buiten getreden'

L..n mel Robrecht en Izak brachten ze de vrouw en den
'l',raap !:innen'

._ '," 15 vïouw de Kuelnare, kreet de boerin' toen

tiagekit: moeder op een mat was gelegd' Ze lijkt
,jood t u+egde zij er bij en ze maaLte het teeken dee

Lruisee 
- 

6 
-

- 
ivlio*iri.t, êÈn zrraro borwijmi'ng, ootd"clde Ra-

brecht.
* Kom nu rrrec... Ik ril van de koorte, zei lzak tot

lreln,

- 
We zullen ons met vrouw de Kuelnare en Rage,

I'in bezig houden, zei boer Danink; die het ongeduld
van lza,k van Reninge bemerkte.

Robrecht volgde toen zijn ouderen makker.

- 
\X/s1 dwaasheid om me een doode vtouw te la-

ten vervoeren ! gromde lzak, toen ze weer te paard
zaten.

- 
Maar dan heb ih toch dien knaap het leven ge-

:ed,

- 
Een lamme, die beter dood zou zijn ! Laat al die

liefdadigheid over aan graaf Karel, dien flauwen venL
Karel, de graaf van Vlaanderen, ontfermde zich

over het noodlijdende volk. Hij deelde zelf aan ziln
paleis aalmoezen uit en ,-,n wijze maatregelen om do
menschen te voeden r{et volk ,noemde hem daarom
liarel den Goede.

Robrecht antwooride niet op de harde woorden
van Izak. Een tijdje eden ze zrvijgend voort. Ze kwa-
rnen voorbij een ka eel. Er blonh geen enkel lichte.

-_ 't Hof van Tar mar van Straten, zei lzak. Maar
I ancmar zit natuurlijl- te Brugge den graaf te vleien
('n tegen ons op te hitr n.

- 
f6nç6ar is Karels i.',este vriend.

- 
Ja, dat is genoeg bekerr,É. De laffe femelaar. uw

neef Burchard haat hem ooJ<...

I

I

l
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Weldra k*.*.n ze aan ander landgood' ( l) Hier
w'ae de buitenplaats van Burchard Knap, een neef van
Robrecht en een vriend van lzak van Reninge.

\ù(/e zij,n er I zei lzak' ,De,brug is neer... 't Is

Suist of men ons verwacht.

- 
pag kan nret...
We moeten in alle geval niet staan huiveren tot

we door ons geroep den slaperigen portiel wakker
.rebben gemaakt.

Ze reden het voorplein op. Een dienaar kwam met
een fakkel aangeloopen.

Coed volk, Woud, zei Robrecht, die hier bekend
was.

- Jonker Robrecht, mijnheer Burchard is ook juist

,.rit Brugge gekomen, antwoordde de dienaar.

- 
Zoo is Buchard hier I Dat is aangenaam nieuws !

zei lzak van Reninge. Vent, neem gauw onze paarden

+ver ! beval hij tot den dienaar.
Izak en Ro'brecht tracièn binnen. In een groote zaal

zat bij een reusachtig vuur de heer van 't kasteel Bur-

"hard Knap.
Verrast sprong hij op.

- 
Wel, mag ik mijn oogen gelooven, Izah l Gij

h'ier ! riep hij uit.

'Hij verweikomde zijn vriend hartelijker dan Ro'
brecht, dien hij meer als kind behandelde. Izak ver'

(l) Nog in o'nzen jongen tijd werd de hofstede'

d,ie nu op deze plaats stond, het Moordenaarskasteel
genoemd.

-8-

telde hoe hij zich te vermoeid had gevoeld, om-nog
r,aar Brugge door te rijden.

- 
Wel, ik ben blij dat ilc gezelschap heb, zei Bur-

chard. Ik had hier eeirige zaken te doen, Maar nu zit
ik niet eenzaam.

Burchard zag er een ruwen kerel uit, al was hij def-
tig en voornaam gekleed.

Er werd spijze en drank gebracht. Izak en Robiecht
vertelden dat ze te Brugge vrienden hadden bezocht.
Zij en Burcharcl. en hun familieleden hadden een ge-

schil met den graaf.
De graaf, Karel de Coede, had maatregelen geno.

men, orn meer orde in het land te brengen. Er was zoo
dikwijls ruzie in Vlaanderen, vooral aan de zeekust,
iond Veurne. en ook bij Ghistel, en rond Thorhout.
De bevolking had daar nog ruwe zeden. Bij het minste
ileschil greep men naar iret mes. Werd iemand gewond
.:f e-J"cC 4an koos zij'n familie partij teqen den da-
.{er. Maar deze riep ook zijn verwanten. Er hadden
rrieuwe moorden plaats. En dat gebeurde aanhoudend.
I)aarcm had de graai verboden wapens te dragen, Hij
iiet ruziemakers straffen. De heftige woelmakers wil-
den er zich niet aan onderwerpen. Eu Burchard be-
hoorde tot de oproerige lieden. Hij had veel familie e,n

verwanten rond Veurne. Hij zei, dat de graaf over hem
r:iets te vertellen had, maar hij een zelfstandig edelman
rvas, die ,niemand had te gehoorzamen.

- 
Burchard en zijne familieleden zijn zulke groote

heeren niet, beweerden de vrienden van den graaf.
Burchards grootvader heeft door een moord zijn rijk-

-9-



dom gekregen. Wij weten het ,nog wel, dat hij een
,-liensfman was en zijn meester doodde. Burchard is ge-
Àoorzaamheid versahuldigd aan den graaf. Hij is niot
d'e groote heer, waarvoor hij zich uitgeeft.

En Karel de Goede eischte, dat Burchard zich zou
onderwerpen. Burchard, zijn vader en oom, zijn ,broe-

cers en neven, en ook zijn vrienden waren daarvoor
kwaad op den gra.af en zijn hoveligen.

We hebben het al gehoord, dat Izak van Reninge
lijandig over Karel de Goede sprak. De ionge Ro-
i:recht was een neef van Burchard. En naar de ge-
woonte van dien tijd moest hij de partij van zijn fami-
l e kiezen. Toch voncl hij, dat Burchard te heftig was.
En hij had eerbied vool graaf Karel.

Hij was toch met lzak meege\ /eest naar vrienden te
Veurne. Als de graaf zou trachten aan Burchard goe-
tleren af te nemen, zou Robrecht zich ook verzetten.
l.n aan de vrienden in Veurne hadden ze gevraaed,
hen, in dit geval, ook te helpen. De vrienden hadden
hun steun beloofd.

- 
Maar'graaf Karel zal ons met rust laten, als wij

rneewerken om het volk vreedzaam te houden, zei Ro-
brecht.

Burchard keek zijn neef minachtend aan.

- 
Graaf Karel luistert naar zijn vrienden, zei hij.

En vooral naar mijn valschen buurm,an Tancmar van
Straten. Die spreekt altijd kwaad van ons.

- 
Zoo is 'het, stern,de Izak toe. En wat recht heeft

,{e graaf ons te verbieden wapens te dragen en te veclt-
len, als wij beleedigd worden.

- l0 -

- 
Karol io eigonlijk een vrg€mdeling, hernam Bur.

chard. Zijn vader was Koning van Denêmanken, 
'Kri 

rrtl

heette hij. Zijn vrouw wae een Vlaarnsche- Knut rverd
in Denemarken vermoord. Karel was toen nog een

kind. En zijn moedet vluchtte met hem naar Vla-an-

'Jeren terug. Ze woonde met Kareltje op het kasieel
i'an Wijnendale en later bij Alveringhem.

En Kareltje ging dan naar 't hof van graaf Robreclrt,
Hij was ook aan 't hof van graaf Baudewyn. En dezo
,Jrridde hem als opvolger aan. FIij rnag van ons grnâf
zijn, maar hij moet ons niet als dienaren behandelen.
Wij zijn de vrije mar'.nen van 't Noorden. En we dra-
gen wapens, zooveel we willen.

- 
Maar er wordt toch te veel bloed vergote,n, cir-

deelde de jonge Robrecht.

- 
V'sshlsn is mannelijk ! riep Burch,ard uit. Wie

rnij met den vinger spottend wijst, dien sla ik doocl...
Roibrecht hoorde niet gaarne die ruwe taal. Na clen

rnaalrijd zei hij, dat hil moe was en naar rust vellalrg-
de. 'Een dienaar geleidde hem naar zijn kamer.

_. IIc ben blij dat Robrecht 'naar bed is, zei Bur-
chard. Hij is een flauwe knaap, nog een kind. Nu hun-
:ren we ernstiger spreken. En ik zal u zeggen, waaronl
jk van avond nog naar mijn landgoed gekomen ben.
De graaf is naar Frankrijk"

- 
Is Karel op reis )

- Ja...'En terwijl hij weg is, zal ilç ee,ns toônell,
hoeveel ik om zijn bevelen geef ! Morgen verwoest ii<

fancmar van Stratens kasteel en al zijn hoeve::.
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* lvls6nt ge dat ?

- 
7efusv meen ik het I Mijn mannen' al mijn vollc

:n dat van oom Bertulf, en van onze vrienden zijn ver-

wittied. In den nacht komen ze naaï hier. Zoodra het

dag is begin'nen we' Tancrrrar van Straten beweert

overal dat we van aïrne afkomst zijn. Hij hitst den

graaf op orn ons goederen af te nemen. We zullen

antwoorden, rnaar niet met praatjes.

-.- Ik doe ,mee ! sprak lzak van Reninge opgewon-

den.

- 
1[a1 verwachtte ik van u... Ro,brecht moet er

nog niels van weten. Die babbelt ook van vrede en

rrerzoening. lMaar hij is een kind... Ja, morgen rooken

alle hoeven van Tancmar van Straten, en we sleuren

,.ien buit mee. Hil heeft ons gehoond, we zullen hem

,,trafien. En als graaf Karel dan nog ons wetten wil
stelilen, zullen we hem zelf naar de andere wereld stu-

ren.
Burchard e,n lzak bieven nog lang zitten praten over

het gruweliik plan.
Graaf Karel de Goede, wilde rust en vrede in het

tand, Burchard en zijn vrienden zouden een burger-

oorlog onlketepen'

n.

Jorol", Robrecht stond vroeg op. Hij had d,ien nacht
van Ragekin, den ,armen lamrnen jongen gedroomd.
fn hij wilde nu eens gaan zien hoe het met hem was.

Toen hij beneden kwam, ontmoette hij reeds zij,n
r,eef llurchard.

--- Z.s, Ido recirt, Izak blijft hier. Hij heeft iateu
;egqen, dat ge niet op hem moet wachten om naar
Brugge terug te keeren, sprak Burchard.

* I.lij is roch niet ziek ?

*-- Ieak voelt zich niet ai te wel. Maar wat rust zal
hem hersteilen... Uw ontbijt is gereec{, Robrech.t.

Rcbrecht kreeg den indrul< of zijn neef hem wilde
weg sturen. Hij sprak die gedachte nier uit. Hij w.ilde
!rouwens zoo gauw mogelijk in de stad zijn.

Na ïret ontbijt narn hij afscheid van Burcharci. De-
ze geieidcl.e hern naar buiten. Robrecht zag veei volk
cip hei piein. Dit was in den nac.ht gekomen. [,n al
was he,t verFroden wapens te dragen, al die lieden.àad
den er toch.

-- Iir laar mijn landgoed ire',vaken, zei Burehard. I)e
eraaf zal mij niet overvallen. Ce stelt wel groot ..'er-

trctuwen irr hern, maar ik niet.
* Neef, ik geloof dat ge verkeert handelt door on-

verzoenlijli: te zijn.

-- 
'V/e zullen zien wie gelijk krijgt.

Een dienaar br.acht Robrechts paard. En de jo,nker
reed heen.

* .la, Burchard is te heftig, zei Robrecht bij zich
_ l3 _
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acif. De gt&af wil vredc in iret lâ,{d. En bct wea nô8.
dig. Er werd te veel gerwist en gevôchten, ook grs-

roofd en g'eplunderd.
Robrecht reed n,a.ar DaninkE bocve. De lroer noo.

di.gde hem hoffelijk binnen.
* V16u\M De Kuelnare was dood, zei hij. We kon-

den ze niet meer helpen. Ze was al l.ang zie,kelijk. Ën
nu is de arme Ragekin een wees. Zijn vader is lang ge-

ieden gestorven. Wat moet er van den lcnaap gewor-
cien ? Hij krijgt dikwijls stuipen en zal nooit ku.nnen
werken.

_- Wel, ik zal een plaats voor hem vragen in een
g;esticht, beloofde Robrecht. Ik heb den jpngen van
den dood gered en wil nu verder voor hem zorgen.

Ragekin zat bedroefd bil het wuur. Nu onderscheid-
rle Robrecht hem beter. De j.ongen was ongeve", iurr-
tien jaar. Nu en dan bewoog een schok zijn lichaam,
Het r,r'aren de zenuwen, die den knaa,p beroerden.

Ragekin kon niet gaan, Zijn moeder had hem in
een rolwagentje nreegesleept, als ze bedeide.

- 
\,/y6111p De Kuelnare voelde gisteren zeker, dat

ze erg achteruit ging, zei de boerin. Ze woonde een-

zaam in een hutje te midden van de bosechen. En ze

was bang, dat ze gterve,n zou en h,aar jongen daar al-
leen zou zitten. Ze heeft haar laatste krachten willen
gebruiken om Ragekin hier te brengen,

- 
Ik zal hem'rneenemen naar het klooster van Sint-

r\ndries, zei Robrecht.

- 
Moeder is ciood, sprâk de knaap droewig. Maar

,4oede menschen zullen wel voor mij zorgen. Ik heb
nog aalmoezen gehad van den gtaaÉ"

- 
Van graaf Kar.el zelf ? vroeg Robrecht verwon.

derd.
_. Ja, laeer ! Een jongen trok me soms naar Brugge.

En dan mocht ik rusten in het huis, van Reinger, den
i.ollenaar. 'Daar komt de goede graaf dikwijls. Dc
graaf heeft eens met me gesproken en rne geld gege-
veR.

- 
Zoo is de graaf hé, jonker ) zei boer Danink.

l{ii deelt zelfs 's morgens vroeg aalmoezen aan de
cleur van zijn paleie uit. En ooli als hij in de kerk zit,
mogen de armen bij zijn bank komen. God zegene

;rraaf Karel. Nu hij reqeert, is er meer rust.

-'1 
ls y1ss1.

Robrecht zou Ragekin dadelijk meenemen. De
knaap moest eerst nog eten. De jonker wachtte een
tijdje.

Eensklaps l<wam de zoon van boer Danink, die al
r,it geweest was, ,binnen gestormd. <<Vlucht !> riep hij.
<'Wapenknechten plunderen de hoeven in 't ro'nde. En
ze hebben heer van Stratens kasteel in br,and gestoken.

- 
Dat is Burchards werk, dacht ll,:brecht. Nu wist

irij, waarom al dat gewapend volk verzameld was ge-

weest.
Boer Danink keeJ< zijn zoon ongelcovig aan. <<Plun-

deren en branden>>, herhaalde hij. <Ën de graaf heeft
iret verboden>>.

- 
't Is het volk van Burchard Knap. O, l.aat ons

rnet het vee vluchteyr, vader, eer het te laat is.

- 
lç *
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* Neen I riep Robrecht. Ze zullen geen h.and naar
u uitsteken. Ik verdedig u.

* G;j kunt niet jonker, antwoordde de zoan. 'Ze

zijn met zoovelen.
Robrecht dacht na. Hij mochr ,niet strrjden tegen

volk van zijn familie. Dat zouden zijn ooms en nevr)n
lrem nooit vergeven.

- .Ia, *,'iucht-n is het ïreste, hernam hij. F{et is een
rvraahoefening. En gij woont op een hoeve van Tanc-
inar van Straten. trk zal voor R.agekin zorge,n.

Hi3' plaatste clen .mageren, zwakken jongen op zijn
paard. De boer en zij;n zoon dreven Lret vee uit den
stal, De vroirt'/ ;zorgcle voor de kleinere kinderen. En
l et werd een vlucht over het besneeuwde land. Girrds
..erhieven zich-hoog de vlammen. Robrecht bleef bij
de farnilie rDaninh. Hij zou ze tegen geweld bescher-
*ti 

,", huis lag nu alleen de doode vrouw.
De viuchtelingen bereikten 't klcoster van Sint-An'

dries. Robrecht sprak rnet den overste die R.agelein bin-
rren naff.. f,Je Daninks werden ook in het klooster ge-

:,ood. En Robree.ht reed vlug naar Brugge.
Dadeiijk begaf hij zich naar den Eurg. Daar v,.,ron-

tle dicht bij 's graven paieis zijn oorn Bertulf, proost
van Sint-Donâas, e(:n rnachtig rnan.

* Oom. Burc-hard laat het goed van 'I-ancrnar van
Straten verwoesten, zei Robrecht.

Bertulf was al bejaar.-l. Ftrij zag er zeer siuw uit. Ftrij

alimlachte nL! en spralç :

* 16 *
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--- trk weet het, neefje. Tancmar van Strdten:krijet
zijn verc!iende lcon. {iij konl*elt tegen ons.

* NIaai, wat zal graaf Karel zegg.en )

- 
1!)1* is in F-ran,krijl<. En als hij terug keert zal hij

hoorer: dat wij en onze vrienden ons niet storen aan
zij.n |reerschzucht. Ncef, lnoei er r.l niet mee. W'e wer-
ken oc,k lroor uvr' r'veizijn.

Rohrrecht 'r,r'as vcrbluft. Fiil had hier niets meer te
,ugg"rr. Bedroefcl eins hij naar zijn huis.

En ronc{ Brugge laaiden de viarnrnen. Niet alleen
het kasteei en de hoeven van Tancmar van Straten,
maar ook boerderijen .ran andere vrienden van den
graaf werden vernielci. En de plunderaars voerden het
yee mee. De dienaren van den graaf durfden niets
doen" Burchard en zijn vrienden hadden een gïooten
aanhang, 'I'al van r-nachtige heeren, die de orde, kon-
.-ie;. handhaven, waren mec den graaf mee.

's A,vonds zaLen Burclaarcl Knap, Izak van Reninge,
Wouter "ran Aardenburg en nog andere farnilieieden
en vrienclen aan een feesimaal bij tsertulf, proost van
Sint-Donaas, immers FJurchards oom. Rol:recht was er
niet.

,Een week later kwam Karel de Goede, graaf van
Vlaandererr, uii Frarrkri,k terug. Te Ieper wachtten er
ir, t; i .cr c,. : ;, '. c, i -r 'i;:r roncj ;ir:i.i; c," ii+ln 7-e

vroegen oÏn den graaf te spreken. Tancrnar varr Stra-
ten hoorde van hen wat er gebeurd was. Hij bracht
hen bij Karei. En boer Danink nam het rvcord.

.*_ Edeie Graaf, sprai< hij, we staan hier voor U als
* l7 *



arme lieden, die geen huis meer hebben' Bu'rchard

Knap en zijn vrienden hebbcm door hun volk onze

hoeven in brand geeùoken en ons vec mccgenolrlên'

Wij vragen, edele grave' uw vaderlijke hulp, die we

altijri ontvingen. O, wil bevel geven, dat 'roen ons het

g.ro;fdu en verbrande vergoede' Om dit van u af tc
smeeken zijn wij tot hier gekomen'

Karel de Goede beloofde recht te doen' Dadelijk

sprak hij met zijn raadgevere' Er werd bceloten' dat

de gtaaf de verwoeste streek zou gaan bezoeken'

Karel reisde naar Bru$Se. <<Graaf, trr'Pcs op uw hoedg'

zei Tancmar van Straten' Burchard Knap is in staat u

te dooden. Hij haat u geweldig>'

-- Toch zal ik gaan, antwoordde de gtaaf' En met

Gods hulp zal ik zonder vrees zijn' En moeet het ge-

beuren, dat ik vermoord werd, omdat ik recht wil dan

zal het een glotierijke dood zijn>'

, De graaf en zijn stoet kwarrlen te Varssenare' 'Ël'

!endig was het claar gesteld' De hoeven lagen in puin'

-],{annen, vrouwen en kinderen liepen klagend Karel

tegernoet. De graaf weende va'n medelijden'
'S(/eer sprak hij met zijn vrienden' En ze besloten

,1at Burcharde kasteel neer gelegd moest worden' Dat

was volgens de wet dier tijden. En Burchard zou er

zich niet meer tegen sen leger kunnen verdedigen'

Zoo gebeurde het'

- lt -

i'ir.

Bur,ehetd waç in hat huis.van rijn o.ofn Bertulf, p5ù.)s'

ven $int Donaae. lzalç van Roalnge kwam binnon en

aei r <De graaf heeft uw kaatoel in brand laton sieKen.
En gij zult voor hem moeten verechijnen.

- 
Om zijn vonnis te hooren ! Ha, meent Karel van

Denemarken, dat ik me onderwerpen zal. l-trrj iier mijn
kasteel afbranden ! Dan is het veete tusschen Karel
en mij. En ik waag de hulp van mijn familieleden.

- 
En uw vnenden doen ook mee, zei lzak. Als

graaf Karel en ziin vrienden u straffen,z;'l hii ook onze
wijheid beperken. En dat wiilen we niet. Van avond
breng ik de vrienden hier.

.- Ja, laat ons spreken, zei Bertulf, de proost. lk
mag niet openlijl< partij kiezen. Maar natuurlijk ben
.k het met u eens.

Katel de Goede wa€ op het paleis terug. Hij wist
dat B'.rrchard, daar dichtbij in de proostdij zat. Maar
hij zou hem nu gerust laten. Op eon vastgestelden dag
moest Burchard verschijnen.

Dcch in den nacht kwamen familieleden en vrien-
den van Burchard met dezen samen i,n 't huis van
"V?'outer van Aardenburg. Robrecht was ook gevraagd.
lin er mocht geen lichtje naar buiten schij,nen. Bur-
chard, Wouter, Izak en anderen hadden al, een plan
gemaakt om Karei te dooden. Robrecht wist dat nog
niet.

* Robrecht, zei Burchard nu, leg uw hand in de
onze en beloof dat gij zult doen ale wij.
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- 
Ik zal ,mi;'n familie steunen, antwoordde Ro_

brecht. Dat is mijn plicht. Maar ik wil eersr weten,
u,at ge zuit doen.

* Craaf Karel wil onze fanrilie vernedererl en ons
iot zijn slaven maken. En we hebben besloten hem te
dooden. Ge moet ons helpen, hernam Burchard.

.-* Cod spare ons voor zoo eerr rnisd.aad I riep Ro,
brecht uit. Den graaÉ dooden. Nooit zai ik du.r.ur,
ru':dewerken I Ja, ik wil den graaf uw pian te kenneu
geven. Het is te gruwelijk !

* l{eefje, BurcLard zegt clat maar om te schertsen,
si.,ra,k rrr.l zijn oom Bertulf. \\/e v,,ilden u eens beproe-
ven. Er is geen kwesiie var, den graaf te dooc{en. \Ve
rt'illen echter onze rechten als cdele rnannen verdedi-
gen. Ga rnaar gerust naar huis. En hebben we u noodig,
we roepen u.

Robrecht vertrole. Maar een spion volgde
zoo noodig he,rn te 'rerhinderen naar het paleis
gra,af te gaan. Robrecht begaf zich ecirter naar
ning. F{ij was treurig gestemcl.

De sarnenzwecrdels bieven bijeen.

hem, om
van c{en

zijn wo-

Karel c{e Goede was daar dichtbij in het paleis. F{ij
irad zich te bed begeven. N{aar hij ko,n niet slapen. Nu
iag hij op Ce eene, dan op de andere zijde of zat recht-
op. s Morgens was hij vroeg te ,been, Aan het paieis
stonden reeds in de koude ochtendlucht arme iieden.
Karel brachr hen voedsel en kleeren. Flij deelde alles
zell uit en sprak de iieclen vriendelilk toe l)an be.Saf
hij zich ,naar de Sint-Donaaskerk, door een gang die
van het paleis boven de straat naar het bed"ih,r;""l.id-

_ztj_

:il.. fu1.5,l-,-!L}a s ç

-21 -



de. De graÊf bad in de kapei. Themaart van Broek-
burg, e.*n vriend zât bij hem" In 't gobouw wae he,t

hijna nog donker. Buïren hing een rn,ist. De graaf
knieide op den vloer, voor het altaar"

Ëen man sloop de kerk binnen. L{et was Burchard,
gehuld in een wijden mantei, waaronder hij een zwaard
droeg. Vrien.den en {ienaren voigden }rem.

Een arm vrouwtje sirornpelcle naar de l..rpel ryaar
de graaf bad. Ze vroeg een aalrnoes. Karel keerde
rich orn en gaf haar geid, dat op zijn banlc gereed
Iag. Het vroulvtje zag eensklaps Burchard. <<l-{eer graaf
let op>>, zei ze verschrikt. De graaf was \reer ge,knield,;
hij keerde het hooid om. Plots gaf Burch,arcl hern een
geweldrigen slag. Karel de Goede stortte met gekloof-
den schedel neer, Nog andere Lrnannen sprongen toe en
hreuwen met hun zwaarden op den armen martelaar.

Karel was dadelijlc dood" Oolc Thernaart van Broeh-
Lrurg werd vermoord De kerk was vol getier en ge-
Rchreeuw. Themaarts zonen die ooi< aanwezig waren,
vluchtten rnaar werden aehterhaald en eveneens ge,
dood.

Andere wrienden van Burchard overmeesterden het
paleis. Tancmar van Straten en de overige hovelingen
i:adden reeds de vlucht gencmen. 't Volk van Bur-
chard verspreidde zich .door de stad. De burgers wa-
ren hevig verschrikt t{len ze het nieuws vernamen.
Maar niemand durfde zich roeren.

Bertulf, de proost, kwam in de kerk. Het lijk van
den graaf'lag nog in een blc,eclplas. Bertulf deed of
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lrij verschrikt was over de rnisdraad van zijn neef en
deze heiligschennis. Hij liet den graaf in een Ult t t""J
wikkelen en te midden van het koor op een baar leg_
gen. En nu kwamen er vrouwen binnen en ze ibaden
b:j den geliefden doode...

Daar nad,erde een jongen in een wagentje ; hij dulv_
de het voort met stotr<,ken, als rnen oO ."r, pit ul*" ao"t.'t Was Ragekin. F{ij bevond zich bij Reinger, den tol_
lenaar te Brugge, en had daar het ,,j"r*" ge,hoord. Hûj
r.;ilde naar de kerk. <<O, ze hebben den goeden graaf
qedood die me aal,moezen gaf> iep hij. En weenendj<roop hij uit den wagen onder d. bu.ul. pt"t, ,;"t ii"
nij zich op. ,En hij sprong klagend rond het lijk., Nu
stond hij op zijn voeten en hij riep uit dat hij genezen
was door het rnartelaarschap van den graaf. Bertulf,
de proost, joeg hem de kerk uit. Maar op straat ver-
kondigde Ragekin, dat hij door 's graven bloed, gene_
:en was. (l)

, Meer een meer volk stroomde naar cle kerk. Men
doopte doeken in 's graven bloed en kuste de baar.

- 
We moeten 's graven lijk wegvoeren, dacht Ber-

tulf. AIs het hier blijft. .wordt het volk nog oproerig.
!,n zou het ons aanvallen.

Hij zond een boodschap naar clen abt van Sint_pie,
tersabdij te Genr, om her lijk te kornen haien. Het
werd avond en nacht. Rond de baar baden de priesters
en kerkbedienden. Eenzaam pinkten de kaarsen.

( I ) Te Brugge noemde rnen hem den <<jongen met
het wagentje>. 
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Burchard en zijn vrienden zaten in het p'aleis. Ro-
hrecht was ock geroepen. Met afgrijzen had hij het
nieuws gehoord.

- 
Ge hebt nu niet aan de wraak moeten meedoen,

:,ei Burchard. Nïaar als we aansev,allen worden, is het
:rw piicht ons te helpen tegen den vijand. Dat is de
f amiliervet.

- 
l|ç $lssi het,en al keur ilç den moord af, ik zal

rnet u tegen de aanvallers strijden, beloofde Robrecht.
Zoo ging de nacht vcorbij. En 's morgens, toen de

dag pas aanb:ak, verscheen reeds de abt van Sirt Pie-
ters om het lijk van cien graaf mee naar Gent te voe-
ren, dat hi- 1.311." daar zou begraven als een eere
ean den vorst. hte:: bracht een haastig gemaalite dood-
k ist.

Maar Ce p.,:i:sters en kevhbedienden zeiden, dat ze

het li;k '"'a:r Ce- graaf niet zouden afstaan. En ze gre-
pen reeCs stoelen en kandelaars om zich tegen het
-,olk va:r 1e:iulf. den pr'oost, te verzetten Eens luidde
de kloh. De burgers l<wamen toegesneld. <<Menschen,

men wil i::t lijk van den graaf naar Gent voeren> !

hlonl< het. <Dat gebeurt nooit !>> schreeuwde men. FIet
volk bezette Ce kerk en den omrek. En de abt van
Sint Fieterp vluchrtte ve:rschiikt heen. De priesters
inaa te.r ee;r graFstede en lieten daarin voorloopig het
lijk neer.

I-let volk trok af. De proost liet de kerk sluiten. 's

Avo-ds lcwamen Burchard en zijn vrienden rond het
gr,af . Ze aten en dronken er. En ze stel'den een scho-

tel brood en een schaal bier op de zerk. Dat was hei-
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densch. Z. meenden zich aldus met de ziel van deii
graaf te verzoenen en straffelooa te blijven.

Maar 'g morgens was er vleer roering in de stad.
Gervaar van Pr,aat, een vriend van den graaf, had kas-
teelheeren en ridders met hun volk gehaald. En ze wil'
den nu de moordenaars straffen. Tancmar van Straten
i<wam ook met een bende.

Burchard liet haastig de poorten van den burg slui"'''..t.en. Hij en zijn vrienden zouden zich hardnekkig ver-
oedigen.

Robrecht was bij hen. <<lk zie lzak van Reninge niet>>

zei hij tot Burchard.

- 
Hij is uit de stad gevlucht.

- 
Die Iafaard I Gij hebt u door hem laten ophit-

sen. Nu de misdaad voltrokken is, laat de sehurk u in
den steek. Ik zal u helpen, ,nraar de moord op den
graaf is een gruwelstuk.

rOok Bertulf, de proost, narn de wijk. Hij kon zich
'e nachts uit den burg aflaten.

De belegering was begonnen. Er werd van. weers-
kairten hevig gestreden. De wrelcers van den graaf
beukten de muren en legden vuren ,aan tegen de poor-
ten.

Burchard en zijn vrienden, wierpen steenen, kokend
lood, heet water op de aanvallers.

Zoo gingen weken voorbij. Burchard en zijn man-
lren waren samen met zeven en twintig. Ze hadden
eten genoeg. In de kerk stonden de haarcien. Daar
werd gebraden en gekookt. Men had geen ontzag meer
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,'oox ic Leilige pi."t*. En i. sraaf iag in zijn L.iriood
lijkkleed in het graf.

Op een nacht waren de belegerden zeer vermoeid.
Zelfs de schildwachten sliepen. Dat merkten de bele-
ger,aars. Ze klommen over de muren en'drongen in het
paleis. Burchard hoorde het. Hij riep zijn mannen.

- 
Naar de kerk ! zei hij. Ze Volgden de gang bo,

ven de straat, langs waar Karel de Goede zich steeds
ter mis had begeven. Burch,ard hield met zijn zwaard
de aanvallers tegen, En dan werd de poort van de
gang gesloten en versperd.

Burchard en zijn mannen waar nu in de kerk zelf.
rVlen moest ze ook daar aanvallen. En de kerk werd
veroverd. ,Maar nu bevonden Burchard en zijn vrien-
den zich in den kloehen wierkanten toren.. En ze had-
den het benedendeel van den trap afgebroken.

Intusschen was de Koning van Frankrijk naar Brug-
ge gekomen. F{ij hielp de belegeraars o,rn een zijner
,'rienden tot graaf van Vlaanderen aan te stellen. Zjn
soldeniers maakten het den belegerden nog moeilijker.

- 
Waar is Burchard ? vroeg daar in de toren Ro-

brecht.
.Men zag den aanvoerder niet meer,

- 
Hij is ook gevlucht, zei Robrecht. Het is laf van

hem. Voor hem strijd ik hier, ofschoon ik niet wilde
meedoen aan den moord. En nu laat hij ons aan ons
lot over.

* We strijden voort, zei Wulfrid Knap.
I-lij liet de klo,klcen verbrijzelen en de stukken door

-26-

een gat op de belegeraars in de kerk werpen. Maar de
koning van Franhrijk deed de torenmure,n afkappen
Zoo rnoest de toren instorten. Dat begreep Robrecht.
Ze hoorden de slagen en soms, da'rerde de toron.

- 
B'urchaïd, Izak wan Reninge, mijn oom Bertulf,

i^l de aanvoerders zijn gevlucht, zei Robrecht. 'lV,aar"

om zouden wij voortstrijden ) Straks valt de toyen
orrrver, Laten we ons overgeven. We hebben het nrr

;es weken uitgehouden. rËn er werd daartoe besloten,
Robrecht stak het hoofd door een opening en zei, dat
ze den strijd eindigden. Men plaatste ladders en daar
vergchenen zeven en twintig mannen allen zeer verma-
i;erd, afgemat, doodsbleek... Ze werden in de gevan-
genis van 's gïaven paleis gestoken,

* Maar een moet genade krijgen ! riep een boer,
die onder het volL stond. Jonher Robrecht is onschul-
dig aan den moord. Hil heeft rneegestreden uit fami-
lieplicht. En ik weet, dat hij een braaf hart heeft.

Het was boer Daninlc, die zoo voor Robrecht pleit-
te. En Ragekin was bij hem en vertelde, hoe Robrecht
i'em geholpen h;rd, toen hij nog lam was. Nu de Brug-
gelingen radsten zelt ook, dat Robrecht geen moorde-
naqi was. En ze zonden hun oversten, om aan den ko-
ning van Frankrijk te vragen den jonker los te laten.
<<Het ie nog een kind>, voegden ze er bij. De koning
anfwoordde, dat hij raad aan 's graven vriend,en zou
'. ragen.

Er werd een vergadering belegd. Men besloot de

'noordenaar€ van den graaf van dan torôn te wor-
pen Het wreed bevel werd uitgevoerd. Ecrst leidde
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rnen Wulfric Knap naar boven. D,e handen walen hem

. p den rug gebcnden. Een stoot en Wulfric viel neéi
::n kwarn gebroken op den grond. Hij stierf dadelijk.

,D,e tweede was 'Wouter van Aardenburg. Van bo-
ven zag hij de rnenigte. <Laat me nog een gebed doen>>

l oeg hij. Dit mocht. Even later werd ook hij naar be-

;,eden geworpen. De derde was zekere Eric. Tôen hij
rp straat lag, leefde hij nog. Men zag hem een kruis
rnaken. De dclod verloste hem gauw uit het lijden. En

zoo stierven ook de anderen. 't 'Waren wreede tijden
toen. Robrecht was niet bij de ter docd veroordeelden.
ile koning nam hem mee, toen hij Brugge verliet. En

wat hii te Brugge niet durfde, liet hij te Castel doen.
Daar werd de knaap onthoofd.

Burchard was gevlucht. Hij doolrle rond en kwam
ten laatste ibij een oom. Deze verloochende hem en

ieverde Frem ovet aan den overste van Rijssel, toen een

Vlaamsche stad. Burchard zei, dat hii een misdaad
g epleegd had. Hij vroeg vergiffenis. <<Kap de hand af
waarm'ee ik den graaf gedood heb>, sprak hij. <<Dat

God rne mijn zonden vergeve>>.

Hij werd te Rijssel gedood, Bertulf, zijn oom, was

r,aar Keiem gevlucht, dan liep hij naar Veurne €n ver-

'olgens naar 'Waasten. Hier werd hij gevangen geno'
inen door Willem van Loo. Deze edelman had eerst

den moord op den graaf toegejuicht, want'hij wilde
:.elf heer van Vlaancleren worden. Msar nu deed hij
cf hij de misdaad heftig afkeurde. En hij zou dat too-
nen door Bertulf te straffen. Blootsvoets werd Bertulf
naar Ieper geleid" Het volk stroomde samen en iouw.
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de hem uit. Bertulf beleed zijn kwaad en bad. Hij werd
op de rnarkt aan eerj! paal gebonden. <<Zeg ons, wie
zijn er buiten hen, die we al kennen, nog schuldig aan
clen dcod va:: den g;aaf ? vroeg Willem van Loo.

.:- G. weet het zoo wel als ik I riep Bertulf.
Willem van Loo werd daardoor woedenci.
--Steenig hem dood ! riep hij tot h,et volk. En

-w'reed gehoorzaamde de menigte. Men bond Bertulf
een hond tege:i het lijf om hern t,e vernederen. De hond
Lree: hem" En het regende steenen en zelfs ,brckken
i;zer" Zoo strerf Bertuif.

Izari< van Reninge was 't eerst van al geviucht. Het
hielp l:ern ook niet. Hij ging in een kiooster te Teren-
burg, en werd er rnonnik. i\Æaar iemand herkende hem
ierrc'ijl Isak aan 'L zingen was. lzak ç,erd naar buiten
leieid. fulen trok zijn ,pii uit. Xzak zei, dar hij diep be-
.ouw i:a,d.,ivlet een koord aan den hals werd hij naar
Ariën gesleurC en berouwvol strief hij aan de galg.

l.jog anc{ere scl:uldigen werclen op barbaarsche wij-
:re gecl,roc{" Er rnoest rec}it geschieden, maar in dien
til'd rvaren de rechterr. ai zoo wreed als de schuldigen
z elf.

Karel de Goede was plechtig begraven geworden.
in den Franschen tijd, in 1 798, werd Sint Donaas'
trrerk afgebroken. Ze stond op den burg te Brugge,
ltaar men nu d,e boornen ziet. Het gebeente van Karel
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de Goede werd naar Sint Salvators kork overgebrqeht,
Het ie daar nog en wordi in een houton kastjo bewaard

Wel res honderd ja.ar lang werd op zckûre Vrijda,g,en
in 't jaar het vol,lç op den Burg samongeroepen door
hoorngeblaas. En dan las men het kort verhaal van
Karels dood voor. 'Dat heette de <<,Dtykoen>. De laat-
ste hoornblqzer wae Pieter Jozef Van der Beke, die
op 8 Juni 1874 te Brugge overleed, dat is dus nog niet
zoo heel lang gelcd,en.

ETNDE.
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tige familie yan den slotvoogd van Brugge, die
hij wilcle verlagen omdat zij van slaafsche afkomst
was. De wraakzucht der beleedigden steeg tot
woecle op. ZA zwoeren den oudergang van den
graaf, en, hem in de kerk van den heiligen Do-
natus yerrassende, vermoordlclen zij hem met eene
goddelooze rvreetlaarcligheid (den 2 Maaft 1127).

den, evenals die van een martelaar, met eerbied
yerzâmeld, en ile kerk telt hem onder het getal
harer heiligen. Dewijl hij geene kind.eren naliet,
werd zijne opyolging betwist, en de geschiedenis
dier betwisting geeft ons het kostbaarste ilenk-
beeld van ilen staatkundigen toestand des lands.

De koning van tr'rankrljk, Lodewijk d,eZwaar-

tlij ihet yernemen dier misdaad, voelcle gansch
Vlaanderen zich getroffen. De zamenzweerders,
die in de burcht of versterkt lrasteel van Brugge
opgesloten waren, weralen er cloor de burgers
belegeril, bfj welken zich weldra de krijgsmach-
ten der omliggende sted.en voegden. Na een
hardnekkigen tegenstanil vielen zij in de handen
hrinner vijanden en kwamen in rle afgrijselljkste
rtrafi'en om. De overblijfsels van den graaf \yer-

KARDL DE GOEDE VERIT(X)ND

f-ijvige, begaf zich naar Atrecht en deed den adel
yân Vlaanderen (ile maunen van den graaf)

i bijeen roepen, wien hlj, als leenheer. diezelftle
I Willen van l{ormandië, eertijds iloor Boude-
wijn met de Bijl aangehaald, en die sedert

j vruchteloos gepoogd had het erfdeel zljner voor-
vaderen te heroveren, voorstelde. Hlj was verwant
aan het huis van Ylaanderen, daarl de koningin
Mechtiklis, dochter van Bouclervijn van Rijssel,
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