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IIE KENELS YAro !"ÂffiPERHI$SE

I.

lHet regende en stormde, en vrouw Zannekin,
die op haar hoeve zat bij''t dorp Lampernisse in
Veurne-Ambacht, iuisterde angstig naar al dat
geweld der natuur. Het was een som,bere Februa-
ri-dag geweest van het jaar I 328 en vroeg viel de
avond.

Vrouw Zannekin haalde 'Wolf, den grooten
waakhond, uit zijn hok en bracht hem in de keu'
ken. Welgezin.d legde het dier zich v6ér den
haard.. Tevreden kwispelde hij met zijn staart.

'Maar Wolf sprong weer op en blafte nijdig.
Een man opende de voordeur en riep in de voor-
hal:

- 
Vrouwe, ik ben het, Ko.." M.g ik binnen

komen)

- Ju, antwoordde de boerin.

- 
Zal de hond mij geen }<waad doen ?

- 
|rfssn, neen..._ 

| _



Ë,r, .rror:* Z*rrrr.ti., gebood W"lf rustig bij
den haarC te blijven. De hond gehoorzaamde met
tegenzin en woes,t gluurde hij naar den man, die
nu binnen trad en in het schijnsel van den vlam-
rnenden haard duideiijk zichtbaar was. Hij droeg
voddige kleedij, en had een scherp €n mager ge-
laat.

--- Vrouw e, zei hij, ik kom uw hrlp tr.g"r,
vcor de nveduwe Bostoens... Ze îs te fier'om te
lr.l:Scn, il1aar vanmiddag hcorde ik haar kinder-
l*ens schreien van honger ...'Er is daar vreeselijke
arr,nceCé. En ge begrijpt het... geen vader meer.
Acht LinCeren waarvan alleen de twee oudste
wat verri.ienen, a,ls 't.Zomer is, maar nu in den
T/inter niet...

-* O, Ko, wilt gij er voedsel heen brengen)'
vroeg l'rotiw Zannekin, die bekend stond om
haar liefdaCigheid, al pronkte ze er nooit mee en
hielp ze de arrnen 't liefst in stilte, zonder dat de
linrkerhanC -wist, wat de rechter deed.

- 
Zeker, wil ik eï nog heen gaan, zei Ko da-

dadelijk. Ik zou moeilijk kunnen slapen, als ik
mr:esl d-enl<en, dat ze bij de weduwe Bostoens
honger lijden... Was ik zelf maar rijk, dan zou er
geen arrnoetie op Lampernisse zijn.

- 
Ik zal 't een en ander in een korf pakken...

-* hdnar, vrouwe, als ge uit de keuken gaat,
neetrn dan als 't u ,belieft den hond mee. Ik weet
niet, waarom die me altiid zoo kwaad beziet. Ik
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ben toch geen la4dloôper... en ook geen solde-
nier van den graaf of den baljuw van'Veurne.

- Wolf kent u niet en tegen vreemden is hij
altijd wantrouwend. 'Wacht, ilc zal hem even ver-
wijderen.

En tot geruststelling van Ko, sloot vrouw Zan-
nekin het dier voor een poosje in een nevenka'
mer op. Wolf gromde nijdig, als was hij belee-
digd, dat hij om dien bezoeker op zij werd gezet"

Vrouw Zannekin legde ng allerlei levensrnid-
delen in een marid. Ook haalde ze twee dei<ens.

- 
Is er brandstof in de hut? vroeg ze.

-- O, ja derrie kan iedereen vinden... Maar
de kinderen zijn slecht gekleed. ..

- 
Ik zal u ook wat'geld geven voor de wedu-

we. Zeg dat ze morgen om kleeren gaat...

- 
O, vrouwe, God zal u zegenen en beloo'

nen. Hoor,t ge soms nog nieuws van baas Zan-
nekin)...

- 
't Is al lang geleden nu...

- 
Maar komt er dan nooit een bode.

- 
Dat is gevaarlijk...

. Vrouw Zannekin scheen liever niet over deze
lcwestie te spreken. Ze overhandigde Ko eenige
muntstukken.

- 
Breng dit ook aan de weduwe Bostoens,

hernam ze. En hier is iets voor u.

- 
O, dan zal dat mijn aalmoes zijn voor die

arme moeder, beweerde Ko. Ik heb voor mii
3



zelf weinig noodig. Ik ben alleen op de wereld en
ik sla me er gemaklcelijk door. Dus, vrouwe, ge
weet niet, hoe het met den baas gaat?

- 
Neen, maar ik bid, dat God en onze Lieve

Vrouwe hem,beschermen...

- 
Hij zal toch wel voor ons den strijd weer

opnemen. 'We zijn allen gereed om hem te ge-
hoorzamen.

- 
Waarlijk, Ko, ik ben zonder nieuws. Het

zijn beroerde tijden.

- 
Dat is wel waar... Maar baas Zannekin en

zijn vrienden kunnen ons verlossen.

- 
Breng nu den korf naar de weduwe, Ko.

Ge zult welgekomen zijn.

- 
O, ja, en ik dank u voor uw liefdadigheid.

Cod zai het u loonen. Ik vraag niet voor me zelf,
rnaar als ik ellende zie, is het me of ik mee lijd.
Zoo besta ik... De graaf en de ridders hebben
veel arrnoede in Vlaanderen gebracht. Is het
goed, vrùuwe, als ik morgen den korf terug
breng)

- o, ju...

- 
Gceden avond dan en nogmaals van harte

bedankt voor uw goedheid. O, ik verlang al die
blijde gezichten in de hut van vrouw Bostoens te
zien. Dan ben ik zelf verheugd. Slaap wel, me-
vrouwe.

- 
Goeden avond, Ko, en, als ge armoê weet,

kom het me zeggen. 
4 _

De man vertrolc en vrouw Zannekin liet den
hond weer in de keuken. Kwaad keek 'lVolf 

naar
de deur, langswaar Ko vertrokken was. De boe-
rin ging de vensteiluiken sluiten en stak een olie-
lampje aan. Dan zette ze zich aan haar spinne-
wiel.

Vrouw Zannekin was alleen. Sinco, de koe-
wachter, was met Willem, den hnecht, naar
Veurne. Ze hadden er een kalf geleverd.

En Nanne, de meid, had boodschappen te iloen
op 't dorp. Maar straks l<.wamen allen terug en
dan zou vrouw Zannekin zich niet zoo eenzaam
gevoelen.

Plots begon Wolf zacht te ,brommen. Hii
spïong op. De boerin schrolc. Zot de trouwe
hond onraad bes'peuren? Maar neen, er dreigde
geen kwaad want Wolf kwispelde blijde met den
staart en wilde de keuken verlaten. Hij keeL met
zijn goedige oogen naar de vïouw, als om haar te
vragen: << Maar voelt ge dan niet, wat ik al
weet ? >>

Vrouw Zannekin hoorde gehlop op de achter-
deur. Ze ging zien. Wolf was haar al voor en
bonsde onstuimig met zijn pooten op de deur.

- 
Wie daar? vroeg vrouw Zannekin.

- 
Goed volk... klonk het terug.

'En vrouw Zannekin beefde nu van vreugde.
Haastig schoof ze de grendels weg.

rl
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* Klaas ! zei ze zacht, maar zoo innig ver-
heugd. Ze haà de stern van haar man herkend.

Vlug kwam deze binnen. En innig omhelsde
hij zijn vrouw.

- 
O. Greta, eindelijk zie ik u weer terug!.

sprak hij. God zij gedankt.
Maar ook Wolf vroeg een groet, een streeling

van zijn baas, dien hij elken dag treurig zocht.
Want baas Nikolaas Zannekin was al maanden
weg geweest.

- 
In huis alles veiligi vroeg hij.

- 
Ik ben alleen... Willem en Sinco zijn naar

Veurne en Nanne is naar 't dorp.
Vrouw Zannekin leidde haar rnan naar de war-

me keuken.
_ ,Moogi ge nu voor goed terug keeren ?

vroeg ze.
_ Ct, neen...
_- Ik meende clat het vrede wi'rd...

- 
Nog niet...

_- Men spreekt er toch over...

- 
Lieve Greta, het kan geen vrede z,in, zoo

lang Vlaanderen een graaf heeft die het volk
haat.

- 
'We zullen straks spreken. Ge zijr nat en

ge hebt zeker honger.

- Ja... het is guur weer en het was €aû V€r-

re tocht van Brugge.
Klaas Zannelçin wierp zijn rnantel af. Maar

6

zijn vrouw h.alde dtog. kl""ten. Etr dan zette 2ê
spijzen en drank gereed.

- 'Q, hoe heerlijk is het tocli thuis te zijn!
sprak Zannekin.

- 
God verleene ons betere tijden! wenschte

Greta.

- J., vrouw... Maar we zullen er voor moe-
ten strijden

In die dagen heerschte graaf Lodewijk van Ne.
vers over Vlaanderen, en hij was een slechte
man, die alleen aan eigen voordeel dacht. Het
volk mocht geen vrijheid hebben en moest rnaar
zwaar werken om voor den graaf en zijn vrien-
den, de heeren en ridders, veel geld op te ibren-
gen. Zoo was er opstand gekomen. Nog bleef de
graaf de baas. En zij, die het volk aangevoerd
hadden moesten zich verborgen houden, om niet
gedood te worden

Nikolaas Zannekin was een dier aanvoerders.
De iroeren en arbeiders, de Keerlen van Veurne-
Ambacht hadden grooten eerbied voor hem. En
ze deden alies, waÈ Zannekin gebood. Maar nu
had Zannekin ook de vlucht moeien nemen en
al maanden was hij van zijn hoeve weg.

Thans kwam hij eens in 't geheim zijn vrouw
bezoe,ken.

- 
Verblijft ge nog altijd te Brugge? vroeg

Greta.

- Ju, bij mijn vriend Zeger Janssoone. Te
7-



Brugge he"f,t d" graaf niets te vertellen. We zijn
er veilig. Maar heel Vlaanderen moet vrij zijnt

- Er wordt nu toch onderhandeld over vrede
tusschen den graaf en het volk. Zoo vertellen ze
hier.

- 
De graaf heeft beloofd onze rechten te eer-

biedigen. Maar hij is in Frankrijk, waar een nieu-
wen koning op den troon komt. En we weten, dat
de graaf de hulp van dien'koning zal vragen, om
one geheel te onderwerpen. We maken ons ge-
reed voor den strijd. En allerwegen is het volk
bereid voor zijn vrijheid te vechten. O, Greta, het
kan niet anders. Onder het bestuur van zoa'n
graaf worden we als bedelaars en slaven. Overal
gebeurt er onrecht. De ridders nem.3n het vee,
de vruchten van het land. AIs ze jagen vertrap-
pelen ze de oogsten. De graaf eischt belastingen
om h.et geld te verbrassen. Duizenden a.beiders
lijden vreeselijk gebrek. 'We rnoete.r onze rech.
ten herwinne.n. 't Volk van Vlaanderen wii vrij
zijn.

- 
Klaas, ge weet dat ik u nict van uw plicht

zal weerhouden, zei vrouw Zannekin. Het volh
rekent op u...

- 
En mijn vrienden: Zeger janssoone te

Brugge, Lambert Baldwijn van Aardenburg,
Willem cle Deken van Brugge, Jacob Breydel,
den zoon van beenhouwer Jan en anderen. We
hebben gezwôren te overwinnen of te sterven.

I

- 
Klaas, ge behoort aarr uw volk. Doe ulv

plicht. En ilç zal mijn eenzaamheid r:elaten dra-
gen.

- 
O, het is zoo goed thuis te zijn. Maar ge

weet het, ik zou diep ongelukkig zijn, moest ik
hier leven als een slaaf van de ridders en dage-
lijks onrecht zien.

Zoo zaten Klaas en Greta te praten, 'Weer

bromde Ce hond. De echtgenooten luisterden...
Wolf stond recht. Hij was nu ontevreden en
toonde zijn tanden.

- 
rEr is een vreemdeling op of bij het hof, zei

Zannekin.
-JMisschien iemand, die voorbij gaat.". Kijk,

Wolf bedaart al weer... En nu doet hij vriende-
lijker. Zeker heeft hij zich vergist en komt Nanne
terug.

- 
Wolf vergist zich niet licht.

Toch klonk even later het geklop van de meid.
Vrouw Zannekin liet haar binnen. Nanne was
'n Lampernische keerlinne van ongeveer twintig
jaar.

- 
O, de baas is thuis, zei 2e... Wees toch

voorzichtig. Daar zag ik een man van het hof
sluipen. Hij deed zoo schuw.

- 
Een ellendige verrader! riep Zannekin uit.

Wie mag dat wezen !

- 
O, dan weet die man, dat gii hier zijt, sprak

de vrouw angstig. Klaas, ge moet vluchten ..,

-g



- 
'Weeral vluchten... ik ben pas thuis.". Met

Wolf kan ik den schelm nog inhalen. En wee dan
den ellendeling.

- 
Neen Klaas, doe dat niet. Dan zullen de rid-

ders wraak nernen op de boeren hier in 't ronde.
Wat baai het voor uw strijd of ge hier een ge-
welddaad pleegt I Niets ! Er zal alleen rouw door
komen. Keer terug naar uvre vrienden en als al-
les voorbereid is, strijdt dan! Wees nu moedig.
Het is hard weer door den storm te rnoeten trek-
ken "..Maar pllicht gebiedt. Ge behoort aan uw
volk.

- 
'1 Zij zoo dan! Ja, ik moet gaAn... Als ik

gevangen word genomen, kan ik niets meer
doen. Ge ziet, wat de 'rred.e van den graaf betee-
kent, Greta!

- 
Klaas, talrn niet, vermaande vrouw Zanne-

kin. Het dorp is niet ver.
Dadelijk was Zannekin gereed.

- 
Een schande, dat een van 't eigen volk

voor verrader speelt, zei hij nog. De vrienden
moeten uitvind.en, wie het is.

Zannekin nam innis afscheid van Greta. Hij
gaf Nanne de hand en sprak:

- 
Wees goed voor de vrouw!

De dienstmaagd knikte. En de banneling ver-
trok. Hij was nog niet lang weg of er werd luid
op de deur gebonsd.

-10- - lt

* Doe open of we maken zelf een gat om
cioor te krui,pen I klonk eeï] ruwe stem.

- 
Daar zijn de soldeniers, fluisterde Greta.

Ze hield zich toch kalm en deed open. Eenige
rnannen sp,rongen binnen.

Wolf sprcng op en blafte luid,

- 
Houd dat beest daar of ik halc het in stuk-

ken ! riep de aanvoerder der soideniers.

- 
Mijn hond zal u niets doen, zei Greta. Wat

wilt ge?

- 
Waar is de muiter... vroeg de aanvoerder.

Waar is de overste der dornme Keerlen?

- 
Met wat recht stelt ge u hier zoo aan?

vroeg vrrf,uw Zannekin.
_. ftssh1, recht ! Al de ezels hier balken van

recht. Er is voor de keerlen maar één recht: braaf
te doen, wat de heeren zeggen. Maar waar hebt
ge Zannekin verborgen?

- 
M:jn echtgenoot)

- J., ju...

- 
Ta,16-15,ekin is niet in huis.

* Gij liegt!
*\,261ry1i1s ge hier toch baas speelt, zoek alle

kamers af. Ik zeg u d,at Zannekin hier niet meer
is. O, hij is er geweest, maar hij laat zich niet
vangen.

- 
Hij is dus bij u geweest?

- Jr, hernam Greta. Ge moogt het gerust



weten. Of is het een misdaad, dat een man zijn
vrouv/ bezoekt)

- 
Waar is hij heen) vroeg de aanvoerder

zeer teleurgesteld.

- 
O, dat heeft hij mij niet verteld. En als ik

het wist, zou ik het natuurlijk toch niet zeggen!
Ik ben niet als Judas, die u heeft ingelicht.

- 
Ge zijt dus ook een van de oproerlingen)

- 
Wilt ge strijd voeren tegen een vrouw)

- 
Ik kan u meesleuren naar Veurne...

- 
En dan)

- 
In een donker hol stoppen ...

De aanvoerder had niet veel gezag over zijn
mannen, want eenige van deze begonnen te
brommen. Zij wilden niets tegen een weerlooze
vrouw doen. En ze konden het volkomen begrij-
pen, dat een vrouw haar man niet zou verraden.

- 
Als Zannekin vertrokken is, hebben we

hier niets meer te doen, zei er een.

- 
tl;s1 ons hem najagen, maar ik neem geen

vrouwen gevangen, sprak een ander.
De soldeniers hadden bovendien eerbied voor

Greta, die geen vrees toonde.

- 
Doorzoek toch het huis I beval de aan-

voerder.
Zelf wilde hij dan Nanne uithooren, maar de

meid zei ook, dat haar meester vertrokken was
en niet gezegd had waarheen hij zich begaf.

-12-

- 
Dus ge wist dat we zouden komen) vroeg

de aanvoerder. Wie heeft u gewaarschuwd)

- 
Dat zeggen we evenrnin! verklaarde Zan-

nekin. V/e schermen voor onze .reiligheid.
Nanne riep echter uit dat ze een verrader had

gezlen.
__ En natuuriijk verwittigde ik mijn meester,

voegde zrj er bij.
Met gewilliger soideniers zou cle aanvoerder de

boerin en haar meid wel meegeleid hebben. Maar
hij v,reide dat hij nu zijn wil iriet kon doordrij-
ven.

- 
Zannekin is hier niet, verklaarden de, man-

nen, die het huis afgezocht had"ien" De vogel is
gevlogen...

- 
'lVe moeten hem najagen ! beval de aan-

voerder.
De bende vertrok.

- 
Goddank, dat is goed afgeloopen, zei

vrouw Zannelcin. God behoede verder mijn ar-
men man.

- 
1De baas zal zich niet ialen vangen, kre-

weerde Nanne...
't 'Was weer stil op de hoeve. Maar al spoedig

kwamen Willem, de knecht, en Sinco, de koe-
wachter thuis. Willem, een forsche kerei, met
trouw gelaat, zei na den avondgroet:

-- Vrouwe, we hebben soldeniers ontmoet,
Tijn ze hier geweest)

-13--



Greta vertelde wat er gebeurd was.
-_ 'Welnu, dan is de baas verraden gewordert

door Ko, riep Sinco uit.
__ Dcror Ko! herhaalde vrouw Zannehin.
---- Er rvas bij de soldaten een burger en Sinco

beweeri, dat hij Ko herkende, zei Willem.
-* ,ldeen, neen, Ko is niet slecht, hernam Gre-

ta. 'i trs waar, Ko is vanavond hier geweest om
huip te vragen voor de weduwe Bostoens. En hij
kon rnijn rnan hebben zien binnen komen. Maai
hij is geen Judas...

-- Bij de soldeniers was Ko en niemand an-
ders ! hield de koewachter vol.

- 
in het donker kunt ge u semakkelijk ver-

gissen, merkte vrouw Zannekin op.
* $ins6 ziet in het duister als een kat, zei

Wiilem. Maar misschien was Ko zelf aangehou-
cien, dat hij een verrader is.

Nanne dekte de tafel. En het avondeten werd
opgediend. Men sprak nog veel over het gebeur-
Ce maar Sinco was op een punt geheel oneens
met de anderen. Hij had wantrouwerr jegens
Ko.

-+Die Ko deugt niet, zei hij.'Wolf toont ook al-
tijd zijn tanden tegen hem en Wolf heeft veel
verstancl Die ruikt het als iemand slecht is.

h4aar vrouv,/ Zannekin vermaande den knaap.
Hij mocht iemand zoo lichtvaardig niet beschul-

digen. Sinco beslor:>t Ko eens goecl na te gaan en
dan zou hij wel bewijzen dat hij gelijk had.

, ra het avondeten hadden Willem en Sinco nog
wat werk in den stal. Vrouw Zannekin spon en
Nanne naaide. Maar vroeg gingen allen ter ruste.
Greta lag lang wakker en bad voor haar zweïven'
den man en voor den goeden vrede in Vlaande-
ren.

II.

Sinco had zioh te bed gelegd. T'oen het .stil .+.'as

in huis, kroop hij door het dakraam lilar buiten.

- 
Ko is een verrader en ik wil het bewijzs:r,,

zer hU.
Sinco .kon van het dak een boom bereiken en

't duurde niet lang of hij gleed langs de:n stam
naar beneden.

Ik wil eens gaan zien, of Ko doer de solde-
niers gevangen, genomen is, sprak de jon*eling
bij zich zelf.

Hij liep snel naar Lampernisse'. Aan 't begin
van 't dorp verbleven de solcleniers op een leege
hoeve. Srnco wist het en daar rrroes: hii zijn. Er
was licht in de woning en nader sluipend h,:orde
Sinc,o de stemmen der ruwe mannen. Hij kroop
naar de achterzijde van het vervallen gebcuw en
wilde op het dak klimmen. Jammeï genoes stond
er hier geen boom die hem helpen kon. Maar Sin-
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co was niet gauw verlegen. Aan het huis was een
stalletje gebouwd en de knaap deed zonder veel
moeite de scheef gezakte, siecht sluitende deur
open. Aan den binnenkant van die deur waren
eenige Crvarslatten tot steun der posten. Sinco
duwde de deur met de buitenzijde tegen den
muur en klom op de dwarslatten en zoo op den
bovenrand. Hij kon nu het vrij laag dak van het
stalletje bereiken en heesch zich op. In een wipje
was hij op de rieten dekking en van den stal
l."roop hij op het dak van het huis. Nu door een
venster zonder ruiten en aldus zakte hij stil op
den zolder. De vloer van dien zolder was wrak
geworden door den tijd. De planken bogen zelfs
wat door. Zoo vond Sinco een breede reet; hij
gluurde naar beneden en bemerkte de soldeniers.

'Deze waren aan 't spelen met teerlingen. An-
deren lagen te slapen. Maar Ko bevond zich niet
bij hen.

- 
Neen, neen, de deugniet is geen gevange-

ne, dacht Sinco.
Sinco had geen haast om te vertrekken. Hij

vond het wel plezierig de doening van die gas-

ten ee-ns af te spieden. En de knaap bleef stil lig-
gen. En na een kwartiertje werd zijn geduld be-
Ioond. Er trad iemand binnen. Het was Ko.

- 
N{annsn, zei hij gejaagd, ik weet waar

Zannekin is. Ik dacht het wel dat hij naar zijn
vriend Maarten Florizoone zou gaan.'Daar is hij
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nu met andere muiters en ge kunt in een slag vijf
der gevaarlijkste kerels van Lampernisse gevan-
gen nemen.

Sinco schrol< geweldig. Hij moest zijn baas en
diens vrien'den redden. Dat was zijn eerste ge-
dachte. Sinco sprong viug op en met zoo'n ge-
weld zelfs dat de p,iank waarop hij stond kraakte
en scheef weg zakte. En als van een wip gleed
Sinco naar beneden. Maar hij verloor zijn tegen-
woord'ghei'd van geesi niet. Hij slingerde zich
als in een boc,ht en kwam boven op Ko's rug te-
recht, wierp den verrader omver, rees haastig op
en snelde heen door de deur, die Ko open gelaten
had. De soldeniers schrokken geweldig" Ze dach-
ten zeker aan een' spook in 't eerste oogenblik.
Maar de aanvoerder riep dat het een bespieder
was.

- 
Pakt hern! gebood hij.

Sinco was reeds van de hoeve. Daar dichtbij
lag de vaart. De knaap kon zwemmen als een
visch, en aarzelde geen oogenblik. Men zou hem
door het water niet volgen. Een plons, en hij lag
in de vliet. Brrr... het was koud en even had de
jongen het gevoel of hij bedwelmen zou. Maar
flink beheerschte hij zich en al was hij gekleed,
met krachtige slagen bereikte hij vlug den over-
kant.

- 
Al waar is hij geloopen) hoorde hij aan

de andere ziide roepen 
lg _

Sinco wrong het water uit zijn- kleeren' En

toen zette hij het op een loopen'- Hij moest voor

;;;tid;;i.r, op de hoeve van Maarten Florizoo-

;; ;ti;. De bo"r woonde aan deze zijde van de

;;# en de soldeniers zouden wel den om\reg

à; lu"gt de brug' Buiten adem kwam de knaap

oo d. bo"erderij aan' Hij bonsde op de deur' maar

,ri"-.nd antwoordde.'^'":-D"; oi"rr, ik ben het, Sinco van baas Zan-

nekin! schreeuwde de jongen'"-E; 
tt *"rd hij dadelijÈ bi"tt"tt gelaten' ln de

k""k;; brandde g"t" la*p' De haard echter ver-

"fr"idd" 
,rog ""r, 

flauwe" schijn en bij dat licht

zag Sinco eenige mannen'- :- Sinco, gij... it er thuis wat gebeurd? vroeg

Zum"kin, aiJ Li"U hier waarlijk bevond'
--* Neen, baas, maar de soldenier-s komen u en

,rrienden gevangen nemen' Ko heeft u verrz-

den.

- 
Ko Janssen?

- i;..]-o, .rrl,r"ht"' het is hoog tiid"' Er ziin

er wel twintig...-- 

- 
Vri.ndln, vertrekt' Ik bliif bij vrouw en

Lirrd"r.n en zal de soldeniers wel afscheppen !

zei de boer der hoeve'

- 
Willen we ons verdedigen? vroeg Zanne'

kin.
-_ N^en, neen' hernam Maarten Florizoone'
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Wat zou het baten. Het is nog niet het uur van
den strijd. Spaart uw krachten. Gaat, vrienden!

Men mochi niet lang beraadsiagen. Zannekin
en zijn vrienden gingen heen. Sinco liep mee en
verteide troe hij gehantieid had.

- 
Ce zijt een ftini<e knaap, zei Zannekin. Ko

kan u herkend hebben. 'We zuilen even naar huis
zeggen dat ge met mij mee gaat. Anders zouden
de soicielirers zich op u wreken.

Maarten hTorizoorre wachlte cie soldeniers, af.
En na een kwartier waren ze daar. Maarten liet
ze een tijci kloppen. Ën dan, juist doende, of hij
uit bed kwam, riep hij:

- 
Wie stoort mij in mijn slaap)

: ,l)ce rap open of we slaan de deur in !

schreeuwde de aanvoerder.
,Maarten gehoorzaamde en vroeg, wat de man-

nen wiiden.

- 
Maak licht I raasde de aanvoerder.

Een der soldaten wierp hout op het srneulende
vuur en een hoog opslaande vlam verlichtte de
keuken.

- 
S7aar zijn Zannei<in en zijn vrienden)

butrderde de aanvoerder.

- 
Zannei<in en zijn vrienden?

_- Bedrieg me niet. Ik zie hier op den vioer
slijkvoeten... Er zijn hier veei rnannen geweest.
Maar ge zijt gewaarschuwd d.oor een knaap die
ons moest bespieden . 
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- 
Wat vertelt ge toch allemaal, vroeg Maar-

ten.---l 
Ett"ndeling, riep de aanvoerder' buiten zich

,.lf lrur, *o.d".- Als ge niet spreken wilt zwijg

dan voor a'ltijd.
En hij sloeg Maarten h-lorizoone met zr;n

"*;;;J;; 
-Het kwam vreeselijk toe' want de

arme boer stortte ten gronde zonder nog een

k;;.; t" ,rit"tt. Ën het bloed gudste uit de diepe

wonde in de borst.

- 
De muiters zijn gevlucht, tierde de aan-

voerder. We werde,t *"e' bedrogen' Maar nu

neem ik wraak.'^ïFitj-gr."p 
,',i, d.,, houtbak een lat' stak die in

't .rr,rtr-." ii"p .1, een waanzinnige naar buiten'

De soldeniers stonden zelf versteid bij het. iijk'
W-";;'M;;rt"r, Floti"oone was bijna onmiddelijk

dood na ,len verwoeden slag met 't zwaard'
-'E"r, 

zijdeur werd g"op""d en daar vertoonde

=i.h-;;; ;rouw, haastig gekleed' de haarvleohten

orro .ohorrders en ,ugl Z" keek angstig naar de

soldeniers. Dan zag ze den verslagene'-- 

- 
Mijn man! Ëreet ze wild etr ze zonk naast

d"r, dooà" neer. Maarten, jammerde ze' Maarten'

wat hebben ," *"t u gedàan? Ze blikte naar de

;;ù;"i;tt. Moordenaars, verweet ze hen'--I--W"arom 
liet hij Zannekin in zijn huis?

vroeg een der *u"t'""' Er werd hrier verraad ge-

ple"gd tegen d"" utl'2 
t



- 
rMaarten ! kermde vrouw Florizoone op-

nieuw. O, ik ben hier... uw Lena ...Hij is dood!
schreide ze. Mijn goede, beste man... O, mijn
arme kinderkens !

Een knecht die boven den stai sliep moest het
iawaai gehoord hebben. Hij kwam buiten en zag
aan de schuur vlammen.

- 
Brand! gilde hij.

De aanvoerder der solcleniers had inderdaad
brand gesticht daar waar de oogst opgestapeld
lag. De knecht liep er heen. Hij zag den schelm en

riep:

- 
Ila, brandstichter, ik betrap u ...

Maar ook hij werd door het zwaard getroffen
en viel stervend neer. De aanvoerder keerde te-

rug in huis.

-- Ik zal Lampernisse wel temmen! schreeuw-
de hij. Hee[ den boel staat in vuur en vlam.

- 
Vrouw, red u ! waarschuwde een der sol-

deniers. Uw hoeve brandt.

- 
Mijn kinderen! jammerde bazin Florizoo-

ne.

- 
Bah, laat het muiterskroost maar in de

vlammen omkomenl hernam de aanvoerder
Maar eenige soldeniers hadden meer hart dan

hij en ze hielpen de moeder haar drie kinderen
redden. Ook sleurden ze den doode buiten.

* Vooruit we gaan alle troeven afzoeken, we
moeten Zanrrekin "t!.îizei de aanvoerder.

-- O, Frans de knecht ... hij slaapt in den stal'

riep vrouw Florizoone'
Neen, de lummel ligt daar ergens in zijn

bloedl spotie de bevelhebbet. Ze moesten overal

zoo met dit gebroed handelen. En nu naar de an-

dere hoeven.
rDe soldeniers vergezelden hem' En de weenen-

de vrouw ên kindeien bleven alleen bii de doo-

à.r, ".t 
cle branderrde hoeve. Maar de brand werd

opg.*"rkt. De boeren snelden toe' Ze hoorden

*.i ", gebeurd was. Zannekin en zijn-vrienden
zagen "i*n"".r" 

den brandgloed en keerden terug'

E.r'duu, in den nacht, niet ver van Lampernisse'

werd besloten Veurne-Ambacht te bes'chermen

tegen de sotrdeniers van den graaf' De boeren wa-

f"îà"" zich, de stormklok werd geiuid en de sol-

deniers namen haastig de vlucht"'
Zannekin ging nu met Sinco naar huis'

- 
H", i* 

"g"J..r, 
met de ballingschap, zei hij

tot Greta. De strijd begint'-- 
IEn de vrouw b.gr".p, dat het nu niet anders

meer kon, Neen, ùt *." geen vrede als solde-

niers zoo rnochten optreden van hun hoogere

oversten" Niet a'lleen uit Lampernisse kwam er

nieuws rr'an onrecht. Ook elders lieten de ridders

il;; ;to;nknechten maar begaan' En de graaf

r"lf ,r.rio"f'de in Frankrijk, om daar de hulp van

den koning tegen zijn volk te vragen'

Vrouw Flotiro.tte en haar kinderen waren
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hoopten zoo de boer"n, die bij Zannekin -warefl,
naar beneden te iokken, om hun woonplaatsen te
besc,hermen. Maar de boeren van Noord- en Zui&
peene, Elkebeke, Warhoudt en die plaatsen, ble-
ven bij Zannekin. De Fransche ridders konden in
hun zware wapen,rusting en met hun geharnaste
paarden den berg niet beklimmen, om daar te
veohten. Ze zonden wel voetknechten naar bo-
ven, maar deze werden teruggeslagen.

lnmiddels roofde en plunderde het Fransche
i:-r.i in de gansche streek. En in 't kamp dobbel-
de en dronk men en het leek er wel alle dagen
feest.

Zannekin zat in zijn tent. 'Het was avond. De
hoofdrnan ging naar buiten. Ginds in het dal laai-
den weer de vlammen op. 't Was geen vreedzame
rustige zomernacht ...Lang stond Zannekin daar
te kijken" Binnen sliep Sinco, zijn trouwe oppas-
ser.

- 
rps2s toestand moet eindigen, dacht Zan-

nekin. We zullen de Franschen aanvallen. Maar
ik wil eerst weten hoe het bij de Franschen ge-
steld is. Bij ons wordt 't ondragelijk. Onze man-
nen lijden dors't. We hebben hier op den berg bij-
na geen water meer... En er zullen ziekten uit-
breken. Dan zijn we zeker verloren...

Geruimen tijd stond de hoofdman der keerlen
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van Lampernisse, nu de aanvoerder van het
Vlaamsche leger, in gedachten verzonken. Dan
nam hij wat rust. Maar teikens schoot hij wak-
ker. Het zou morgen een gewichtige dag zijn, dat
voelde hij wei. En Klaas peinsde aan zijn gelief-
de vrouw, die nu op qe hoeve verbleef, met Nan-
ne en vrruw F"lorizoone en haar kinderen. Wil-
lem was ook in het leger. Nog v6ôr het dag was,,

rees Zannekin op. Hij wekte Sinco.

- 
Weik voedsel hebben we nog) vroeg Zan-

nekin.

- 
Brood en visch, antwoordde de knaap.

*--' L.g die visch in een rnandje.
Zannekin ging uit. Hij kwam.na eenigen tijd

terug met een pak kleeren. En hij vêrmomde zich
als een vischkoopman.

- 
Sinco, sprak hij, ik ga naar het kamp der

Franschen . Z.g het aan niernand. Tegen den mid-
dag keer :k terug.

In de ochtend,schernering ging Zannekin heen.
Door het kreupelhout daalde hij den berg af en
dan maakte hij een grooten omweg, om het
kamp van ziin vijanden te bereiken. Het was al
een eind in den voormiddag, toen hij hier aan-
kwam...

- 
Visch, versche visch, wie koopt de laatste?

- 
Wilt ge orls doen stikken van dors't? spotte

een' 

- 
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-Maak 
u weg met uw stinkende waar, zegde

een ander.
Zannekin doorliep kalm het kamp, steeds her,

halend:

- 
Visch, versche visch! riep hij. Wie neemt

de laatste ?

Hij vond dan toch eenige klanten" Maar al was
zijn mand ledig toch slenterde Zannekin tusschen
de tenten voort. En hij zag dat er wanorde
heersohte. Reeds in deze rnorgenduren werd er
gedobbelc{ en gedronken. Edelen lagen op f'lu-
weelen banken. Zangers en poetsenmakers von-
den veel gehoor. Ronselaars dreven handel in ge-

stolen buit. Maar niemand waakte. Eindelijk ver-
iiet Zannekin het kamp. En weer langs een om-
weg, doch een korteren \Meg nu, bereikte en be-
klom hij den berg. Veilig kwam hij te Cassel aan,

Sinco moest de hoofdmannen van het leger
verzoeken in Zannekin's tent te komen. Toen al-
Ien :':rzame,ld waren, zei de aanvoerder:

- 
Vrienden, we moeten heden den viiand

aanvallen. Hij verwacht ons niet en wij kunnen
hem verrassen. Ik heb het kamp bezocht.

En Zannekin vertelde, hoe hij het kamp had
bespied en welk een toestand er heerschte. Som-
mige hoofdmannen keurden het plan af.

- 
Laat ons wachten op Zeger Janssoone, die
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zich met zijn Bruggelingen nog elders bevindt.
Sfe zullen dan sterker zijn, sprak er een^

__ En zouden we niet beter de Franschen in
den nacht verrassen) vroeg een ander.

- 
'We]hoe, wedervoer Zannekin, de koning

van Frankrijk bevindt zich vd6r ons en we zou-
den hem niet bevechten, nu er zulk een verwar-
ring in zijn leger heerscht. Misschien wordt er
's nachts meer gewaal<t dan bij dag. Nu ver-
wacht de vijand ons niet. Lieve broeders, we heb-
ben verlangd naar het uur, waarop we Vlaande-
ren vrij l'.unnen malcen. Dat uur is aangebroken.
Zijt gij dezelfden niet rneer als vrôeger) Zouden
wij den vi;and vreezen)

En er werd besloten den slag aan te gaan.
Haastig werd,en de bevelen gegeven. En ja, de
meesten haakten naar 't einde- De clorst heersch-
te ire het kamp" En rnenige krijger lag reeds ziek
door hitte en gebrek. Zannekin betoogde nog,
hoe de ridders -zochten om eer^

- 
Wij sirijden voor onze vrijheid, voor onze

gezinnen, voor ons geiuk! riep h.ij tot de verza-
rnelden.

De Vlamingen sloten zich nallw aan en ver-
beidden het teeken.

- 
Sinco, gij blijft boven, zei Zannekin tot zijn

knaap.



- 
O, laat mij ook vechten! srneekte de jon'

gen.

- 
\ssn, glj zijt nog geen man, welk een

moed ge ook betoont.
lEn zachter vervolgde d,e aanvoerder:

' 
- 

{ls ik val, ga dan naar de vrouwe... En
vertel haar dat ik moedig stierf voor ons volk.
Troost en helpt haar. Dat vraag ik van u, mijn
beste Sinco. Ge zult het doen, niet waar?
' 'Sinco snikte.

- 
Maar ge zult overwinnen, z.ei hij dan.

- 
God geve het...

' Zannekin drukte Sinco de hand. En dan plaat-
ste hij zich aan het hoofd van zijn leger en gaf
het teeken. In massa daalden de Vlamingen snel
den berg af. Als een wervelwind schokten ze het
Fransche kamp. De soldeniers werden met schrik
geslagen.

- 
We zijn verloren! jammerden ze.

Ze boden geen weerstand. Zannekin wees den
weg naar de tent van den koning. En wee, wie
hem tegen trad. De edelen rnoesten zich van hun
tabbaarden ontdoen om hun wapenrusting aan te
trelçken. Velen, waarbij hertogen en graven'
werden gedood. De Fransche koning lag te sla-

pen. Zijn biechtvader wekte hern en zei, dat de

Vlamingen het kamp aanvielen.
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- 
Praatjes van een bangerik! hoonde de trot-

sche vorst-
Een hoveiing snelde toe.

- 
Red u! riep hij. De Viamingen zijn meester.

Toen sprelde de koning heen. 't 'Was tijd voor
hem want Zannekin was met zijn leger reeds
vlak bij de tent. Veel edeien waren met de voet-
knechten gevlucht. Maar anderen verzamelden
soldeniers, brachten ook ridders tot bezinning,
herstelden de orde. En toen hadden de Franschen
de overmacht.

- 
Broeders, overwinnen of sterven ! riep

Zannekin. Wij vluchten niet.
' 'Met weergaloozen moed worstelden ze. Maar
hun ,aantal smolt weg als sneeuw. 't Was een
vreeseiijk tooneel aan den voet van den Cassel-
berg. Zannekin zwaaide zijn zwaard, maar hij
raakte uitgeput. En toen richtten zich veel wa-
penen op hem... De keerlenhoofdman van Lam-
pernisse viei... En rond hem lagen de lijken zij-
ner getrouwen. De slag bij Cassel was verloren...

Sinco hoorde dat vreeseiijk nieuws... En hij
begreep ,Jat zijn meester gevallen was.

Bedroefd daald,e de knaap den berg af. Eerst
moest hij zich ook in veiiigheid stellen voor de
Franschen. Hij verborg zich echter in de nabij-
heid van het slagveld. De koning begaf zich naar
Cassel. Hij beval de stad in brand te steken. En
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\râR vetrr: tag men d. ,rl.mm"tr. Sir"o had eeni,
ge mannr:n van Lampernisse ontmoet. Samen
Zochten 'ze Zannelçin"s lichaam. De mannen wis-
ten waar hun hoofdman gevallen was. .Ze ont-
dekten het iijk. 't Lag naast dat van Wiilem, den
trou"",'en knecht. En de Lamper;rissenaars droe-
gen die dooden heen en Ï:egroeven ze in't dal der
Peene...

Toen i:egaf Sinco zich naerr L,ampernisse, naar
de vrouwe, die het nieuws reeds rrernoinen had.
Sinco llon nog meer vertellen Sr:l luisterde Greta
naar den trouwen knaap...

*-- Anderen zuillen Klaas vervangen. zei
vrouw Zannekin. Weer is de gra:if rneester, Iriaar
na zu]ke offers l<an Vlaanderen {Jeen s{arre nr',:lk
blijven' 

Ë * qF

't Was droevig in Vlaanderen. Overal hingen
Vlarningen aan galgen; overal rt'ertfen siraitril-
voeringen gehouden... Ja, onze valdeïelr mrres-
ten vele offers brengen.

ËINDË..



ffeschiedenis van Belgiê

DOOR

G. H. MOKT].

GtrILLTISTREERDtr

GEHEEL HERZIEN EN HET IIEDENDAAGSOHE TIJDPERK BIJGE\ryT]RKT

DOOR,

EUG. HI]BERT
I,EER.{AR ÀÀN DN IIOOGXSCIIOOI TE IUIK.

BRUSSEL. - J. LEBEGUE & Cre.



:j:l GEMEENTELIJK TIJDYAK. 382

De handel bleef dus onderbroken, de werkhui-
zen werden gesloten en een gedeelte der bevol-
king bevond zich zonder brood.

Toen het kwaad ten toppunt was gestegen,
vereenigde Lodewijk zqne vazalen nin parle-
ment" om over de opbeuring van het volk te
beraadslagen (Juni 1337), maar het, eenigste
rniddel was, met Engeland te onderharrdelen en

deelen hebben aangeboden: ck-ror hem te doen
gevoelen dat den vlaamschen handei van Enge-
land afiring, beproefde hij, hem van Frankrijk
te rell-ijderen.

Eenige geschillen, d.ie tusschen zeevaarders
der trvee landen ontstaan waren, dienden hem
tot voorwendsel om den uitvoer cler- wol te ver-
bieden" De vlaamsche steclen zagen zich d.us in

ZANNEKIN ÀLS BESPIEDER IN HET }'RÂNSCHIi KAII?.

hare voornaamste nijverheid bedreigd en cle nood-
kreet was algemeen. Door haar gedrongen, d.eed

Lodewijk van Crecy pogingen om den handel
ie herstellen; Eduard antwoorclcle hem, door
het aanbod van een innig verbond, op voor-
waarde dat hij zijnen rnecledinger zouile verla-
ten. Maar de graaf beschouwde zich altljd als
den onderdaan yan Philip van Yalois, en verre
van hem te verlaten, stemde hij zelfs niet toe,
tusschen cle twee kolingen, onzijdig te blijven.

hij wilde er niet van hooren spreken. Hii ging
zoo ver, dat hlj kort nadien Sohier de l{ortrij-
ker, heer van Tronchiennes, die voorgesteld had
met Eduard onderhandelingen aan te kuoopen'
deed aanhoutlen en onthoofden. De vergadering
ging dus uiteen, zonder iets te kunnen beslissen.

De Engelschen nochtans ontscheepten op het
eiland Cadsant, en vernielden er een korps edellie-
den, dat de kust bewaakte (November)'

Toen begonnen de Gentenaars luidop te mor-


