
Op Reis door Ylaanderen.
DE KETELAARS VAN MALDEGEM.

In den roman < Filips van Artevelde >> wordt gesproken van Ketelaars,
die tijdens.de middeleeuwen in de bosschen.van Kleit vertoefden. Hoe ze
aan dien naam kwamen,'kan niemand verklaren... In de geschiedenis rverden
ze voorgesteld als... roovers, maâr trei-l rnoet niet vergeten, clat in clien tijd
geschiedenis voora'l geschre.;en werd door dienaren van de gra\reu en de
edelen... En in de kasteelen lrad uren geen achting voor het volk. De Kete-
laars waren ontevreden boeren en burgers, die zich verzet hadden tegen den
dwang der kasteelheeren en ambtenarell van den,graaT. Ze wilden t1e over-
dreven belastingen niet betalen o{ ze lieten hun vrouw en dochters niet hoo-
ne6.. Ze weigerden slafelijkcn arbcid te verrichten. En ze namen de vlucht,
om aan straf; of zelfs den dood te ontkomen. Ze zwierven in de bosschen,
toen nog zoo clicht in Vlaanderent En waarvan leefden zij ? Ja... ze pluimden
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dikwijls een adellijken vogel, een graai, baron... ol diens ambtenaren... En
dan werderr ze roovers genoemd, maar de graal pluimde zijn onderdanen
nog veel rneer en hij ontving eere en hulde.

De Ketelaars, waarvan sprake is, woonden dûs in de bosschen van Kleil
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De ruine van Maldegems l<asteel in igb0.

en MalJegem, tusschen Gent en Brugge. Zekeren dag was dc heer var
Maldegern op iacht.'Hij ontmoette een herdersknaap, die een zilverén hoorn
droeg. << Die hoorn is van mij >, zei de ridder. < En ik wil hem terug >.

De knaap vroeg er eerst nog eens op te mogen blazen. Hii deed het en
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zes en dertig Ketelaars kwamen uit het bosch geloopen cn nu zat de heer van
Maidegem in nesten. De Ketelaars moesten tclch zoo geen rvreecie kerels
gerveest zijn, want zij lieten den riclder het levcn. Zc stelden echter een
voorwaarde. De heer van Maldqge'm ruoest z\veren het niet tc zullen ver-
tellen... < of met geen penne te beschrijven >,,:lat clc Ketelaars in clit trosch
vertoelden.

De ridder zwoer clat en reecl vol u'iok en hert naar Ilruggc. Daar splak
hij niet of vroeg hij geen pen. Maar hij scl,reef rnet zijrr voct in 't zantl : cJat

er roovers in 't bosch van Malclgem zaten. En ziin clienarcn en tiitl v;rn andtre
edelen hielclen nu een klopjacht. Ze namen zes en clertig l(ctelaar"; gevangen.
Nu nam de ridder een vreeselijke wraak. Hij lict dc Ketelaars in rlcn l<asteel-
kelder opsluiten. De ongelukkigen werclen aan ringen gcbonderi cn kregen elk
een kruik water en een broodie. Toen r,r'erd de kelclcr ciicht gcrnttsclrl" De
gevangenen rrâren levend begiaven...

En nu gaan we in gedachten naar Malciegem. 't Is ccrt groot tltir.çr. aan
den weg Brugge-Gent, ongeveer drie uur gaâns van cltr eerstt' el zes uur
van cle laatste stad. Het ligt ook aan de spoorlijrr, rlic beir-lc stccien over
Eekloo verbindt.

Al van verre ziet men den hoogen, kloeken'toren, tiic een clei lrr-t'lste tran
Vlaanderen is. En nadert rnen van Brugge. c'lart valt tie blik op htt kasteel...
een nieuw. Van het oude is alles verdwcnen. [n lE50 zeg nrcrl ll')t '.lc rttîne,
hier afgeteekend. Doch bij dc brug bervondet't trren t\,,,ec ttrltzeltiinilcn, hon-
elerden jaren oud. Zij beschaduwden clen Ketelaarsl<clilct', ilic nret zijn
ringen in de dikke muren nog aan\'vezig is... Op clie Kctclaais u,tlri reln lieel
gemaakt, al honderden jaren geleclen. En de clichtel zc'gt :

< O, reisigher, comher 's âvonts, rttaekt stille 't ct'ttise Lles i'lcet-en,
ende stapt wat seerder over de Maldegernsche baan. . >>

En 't is nog zoo heel lang niet gelecieu, clat cle rtrcnschcrr ititit kruise
n:aakten, als ze bij donker hierlangs kwarrien. urarlt r-nc'u vcrtelcltr, clat c1e gees-
len der Kctelâars er rond zwcefclen cl1 geen ruste r;ottclctt... À{aal al 't gerol
en 't gerij van wagens, vracht- eu luxeauto'S over clc clmkke À,1:rlrlÈgeillsche

baan, hebben ze 1 en met hen, hcl bijgelooi --- verdrcven. H,n ttlch oude
plaatsen, waar, al is het bij ovellcvcriitg, clr:ruta's gcbttttr:r-l zijn, be'httuclen

voor velen hun geheimzinnigheid... We ltelinncrcl-r ons rtog, hoe een vrottwtje
tijdens den oorfog het volgende verteldc : < O, tnijnhcti, op cclt clonkcren
avond liielcl claar dicht bij den kelcier ccn l)uitsche auto stil. Er stourl een

zilveren doodkist in... En in die kist lag hef lijk van den Duitsclterr krtronprins.
De auto is daar wat blijven staan en dan voortgereden >>.
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Ja, g" rleet het... De ilrconprins is dikivijls dood geweest...'ett toch
lecft hij nog, al is het ol) eeil eiland. De verbeelding onzer tnenschen was
groot, maar 't is zonderling, hoe ze steeds teruggaat naar plaatsen, \vaal'aall
geheimzinnige herinneiingen lerbonden zijn....

Mevrouw Courtmans, dc Vlaantsche schrijfster, die zoo lang te Malde-
gem r.r'oonde, iu cen klein huizeke, brer:gt in haar << Geschenk van deu

Jager >> clien kelclcr, clc linclen cn 't lied van'rnijnheerke van Maldegem, te pas'

De reuzr:ulir:tictr bij de lrrug,

O.'t is liisr ceu oud lauti... lu rlcn ronlan van Filips van Arte'r,elde zul-
leli rrre ook lezen tx'er de Kleitsche irezenrbinclers. Ilonderden jaren geleden
knaui eerr vercloolde jager )'oor het oltw<:er schuilen in het hutie van een

bezembincler te l(leit, een gehucht van Malclegem. Hij werd cloor den man en

de vrouu' goed ontvangen, declde hun sober maal en. kreeg zelfs hun eenig
bed. 's Morgens rvilde cle iagcr hen beloonen door ltun een gouden ring te
gevell. Maar de bezembinder vreigerde clien te aanvaardcn en zei : < We kun-
nen daar niets ntee doen. Als we Inaar rijs uit het bos'ch hebben om bezems te
nnaken zijn wij tevreden, nraar de,boschwachters maken het ons zoo tnoeilijk
en dan is het hard een stuk brood te verdienen >.

De jager vertrok. Maar 's namiddags k$'atn er een man, die de unitorltr
van den graaf van Vlaarteleren droeg. FTij braeht een perkamett, waaraan
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dezelfrie gouden ring bevestigd was. En men las op het stuk, dat elke Kleite-
naar, dragend aan den eenen voet een schoen en aan den anderen een kloef,
vrijelijk in al de bosschen van den gra.a|, bezemrijs snijden mocht tot aan den
cierden knoop. De jager was rriemand anders dan de graaf geweest. Dat was
een groot voorrecht. Men deed een lloef en een schoen aan en dan haclden
de boschwachters niets- te zeggen. Lang bleef het gebruik bestaan. Maar de
bosschen gingen aan andere eigenaren over... en deze lieten zich het bezem-
;ijs bctalen.

De bewoners dier bosschen waren kloekej kereis. Velen rvaren lecluchte
oensjagers. Een van hen |rad zich zekeren nacht in cien arnr door eer schot
gervoncl. De arm rnoest atgezet worden, maar de boschkerel wilde daarvoor
naar gcen hospitaal. En vreemclen mochten er'niet bij tegenwoordie liin. De
pensiager rvilde 't gelieim houden, hoe hij gekwetst was. De dokter kr,'am
in cle htrt. Er brandde rnaar een klein lampje. Dit nroest dichtbij worden ge-
houclen. Maar door wien ? Een vrêemde mocht niet komen. De,gewonde nam
zelf de tamp in de rechterhand en lichtte bij terwijl de dokter zijn linkeràrm
aizertc. En cle kloeke gast vertrok geen spier van zijn gezlcht en liet geen
l:reet hooren. De lamp beefde zelfs,niets in zijn hand... Dit i.s viaar gebeurti,
en clc' opei'atie v,rerd gedaan door D. Lauwers uit Kortrijk, nu overleden, iraar
:rog iri,:t !.,(.rrget{-.r1 donr zijn bekii'aamheid en r:clel karakter ( i ).

Wc kunnen rius heel rvat uit deze streek vertellen.
.\l:l ,.,'e de. Erugsche baan volgen, nog verder dan Svsseele, zoudcr u e

aan.l'{atrr l,ornen, het gehucht met zijn blanke rnuren. l)aar stond het kasteel
cler Viaamscire graven, wâarnaar Lodewijk van Male zljn naam drocg. .A4aar

het ouci slot is verdlvenen en er staat nu een rnodern gebouu'.
Dcich qenoeg voor ditmaai. De volgencle rveek reizen \\re weer.

,Gered door den honger.

Op den 5"" Januari 1791 reden vijf olÎicieren schaatscn op de vesting*
gracht van Auxonne. Een van hen zeide op eens : << Ik ga naar huis; ik ga
eten >. - ç1 l{6rrt nog een half rrurtje >, zeiden zijn kameraden. << dan gaan wij
mee >,.

< Gelooi nre, ik kan niet langer wachten ! >> en meteetr reecl de officiei'
terug. De vier overigen reden door en - verdronken. Hij, clie, door den

hongel geclreven. terugkeercle. was - Napoleon, later Keizer van Frankriik.

(l) Deze t1 1re is lreschreven ir ,, Ile \rlaamsche Bo.,'ltl<ercl - door'.\. Hart-c
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