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Nr 183.

DE SCHTLDER VAN KAREL DEN

I.

Een man van rond de dertig jaar klopte aan de
poort van Sint Janshospitaal te Brugge. 't 'Was

een zoele Meiavond van 't jaar 1475, àus is het
al heel lang geleden.

Brugge was toen een der drukste steden van
Europa; er woonden veel kooplieden en talrijke
schepen voeren er heen naar de yoorhaven
,Damme.

,De portier van Sint Janshospitaal deed open
en zei:

- Ha, meester Hans Memlinc, ge wenscht ze-
ker broeder Jan te spreken?

- Ja. Is mijn goede vriend in zijn kamer?

- Ge zult hem daar vinden.
Hans Memlinc, zooals de bezoeker heette, was

een kunstschilder. Hij ging door eenige gangen en
kwam bij een reeds ouderen monnik.

- Ha, vriend Hans, gij zijt het! sprak de
Lloorærling. Ge wilt wat met mij klappen?

I

A. HANS.

STOUTE



- -,l.,Ni"t lang, broeder Jan. Ik kom eigenlijk af_
$cneld nemen.

- 
Gaat ge op reis?

_ - Ja, en ver weg en voor lang vrees ilc. De
hertog wil dat ik hem vergezel.

- 
Ter oorlogl

- 
Niet om te strijden, hernam Hans Memlinc.

Ge weet, dat de h"ttog op zijn 
-"ortrguto"ir;";

prachtige kampen laat makerr. En ilc lnoet de
versieringen aanbrengen. Lieler bleef ik in mijn
goede Brugge, maar ik kan niet weigeren. D"
trertog heeft rne altijd zoo mild g.holpà. 

-'-

. -: f"*n, gij kunt niet weigeÀn, dàt i* zoo, er-
kende broeder Jan ,Florei.r*. Èr, toch zie ik u met
onrust vertreklcen. De hertog gaat op gevaarliji<e
avonturen uit.

- 
Denkt u) Maar, broeder .|an, hij is zoo

neachtig!

- 
Machtig is hij, doch zijn hoogmoe,C zal hem

191r ""! brengen. Ftrij is nu de heer van 't rijke
Vlaanderen en zoo veel andere gewesten E" ;;;
wil hij meer...

- Jl hij wenscht meester te zijn over Lorrei-
'nen en" Zwitserland, om een groot rijk te vormen.

- 
En daarover begeert hij koning te zijn in

plaats van hertog. 'Maar zullen de mÀnsch"r, lr",
I..orreinen en van Zr,r'itserland zich hun landen la-
ten afnemen? En dan is er een grooto, sluwe
vijand van hertog Karel...
2

- De koning van Frankriik.

Ë#"i#:i:ï*lffi#niî:5:iË
- NeenJ Ik w:ei he;: herrog Karel is eer-

Ë::: i' î"T"ri::r ; ; 
"- 

r';i î.Ïi :J*, hern daaro m
Hang Memlinc en Jan Floreins s

;:ï, En toen na*"; ;; Ë,.;.ïï":it..îffiJjj

J"; 
II' zal veel voor u biclden, beloofde broeder

Hans Memlin
zoo veel ru' Br,lÏrliet het hospitaal. 

-Hij t i"ta

;n,::ï+*ii"n:iirînîîil f; ï *#i*i
il" rl"',''n'l-i;ilÏ: i' 9"u'";.om famili" b"'hË:
e"l, ";J .i ffi,ï:.ijï,,i l{11nrll y"l#i
*]*. yu, hij beginnen 

.te ,"ila"ià",. Soms 6ad

[{*ifi #Ë_riË _î,T: ; dîi. T,"d'ii
;:*;t#;"#'"*::,itîî"*î t*tîi *
'3"trl+lïfth",î",1'r-,',:r#r"'"itâillîi
i"u,r.. N; Ë #T,",ffin,il,""rlîï :Ji f:#
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En zoo kwam het ook dat hij tot broeder Jan

*"r"gi had niet te kunnen weigeren den hertog

te vergezellen."" H;r M;*lirr" kwam in zijn woning aan d3

.,""i""lNJe, de huishoudster, irad drie groote kof-

f.*îf g"pukt *"t klu"'"n en linnen' De goede

"t""* *1" ook bedroefd omdat haar meester ver-

trok.'" : O, altijd die oorlogen! jammerde ze' De

hertog is éen wildeman!

- 
Stil, Nele, ge moogt zo-o niet over onzen

heer spreken' vermaande Memlinc'

rnen! ,i6 Na" "it' Etg"t i1 tti;"'.'een duivel! Ja'

meester F{ans, "t g" ieet -her 
ook' Twintig-dui-

)"ïJî";t"lt"" li"i hij te Luik vermoorden' op-

;;;;;;;; in de Maas werPen! Ook vrouwen en

kinJ"r.n. Is dat waar of niet?

- Ja, 't is waar, helaas! - -

- 
En nu moet hij weer elders menschen onge-

lulckig maken, it h;; land late-n Ïooven' branden'

,en moorden, want zoo noem ik {e-n oorlog'

Hans M"*li"" Li"* i" zijn werkhuis" l{ij zucht-

t".^ J": $t" n"à-ï"l"iiL.' hertog Karel kon erg

;;;:;or,"det'' DË L"ikt"tt"n wilden zich tegen

zijn macht t'""*""' be hertog had hun de vrij-

h.eid ontno*"t'"ùîu'"t"' ttu"htte-Luik zijn recht

;;.;ilii;""' ro"*""aderde K"l'"} de Stoute met

een groot t"e"''î"d";"""1t' wilden zes honderd

4

burgers van Franchimsnt Luik redden. Ze vielen
het groote leger aan. Maar ze konden tegen die
overmacht niet op. En ja, dagen achtereen liet de
hertog toen te Luik ongelukkige inwoners dooden,
ook vrouwen,en kinderen.

,Hans Memlinc had het verschrikkelijk gevon-
den. En wat'zou er nu weer gebeuren, ginder in
't Oosten? Met Karel den Stoute kon het geen vre-
de blijven.

En treurig van gemoed pakte Memlina oolc een
L.offer; hij borg er alles in, wat hij noodig had
om te teekenen en te schilderen.

Nele riep hem voor het avondmaal. En aan ta-
fel jammerde ze voort. 'Wie weet kwam haar
meester ooit terug)

De avond verliep weemoedig. Den volgenden
morgen kwamen dienaren van den hertog de kof-
fers halen. Memlinc nam afscheid van Nele, die
in zijn rvoning zou blijven. De huishoudsier w€êD-
de van d'roefheid. Ooic meester Hans was ont-
roerd.

Hij begaf zich naar het paleis. Daar heerschte
een groote drukte. Memlinc zou met de hofhou-
dingvan Karel den Stoute meereizen. De hertog
trad buiten. Hij was lang en kloek van gestalte.
Een strenge uitdrukking lag op zijn gelaat. Hii
droeg een lcostbare wapenrusting. Zijn helm was
met diamanten versierd, geslepen door Lodewijk
van Berkem, die deze kunst uitgevonden had.

5



Karel de Stoute hield veel van pracht. Groote
wagene waren geladen met kostbare kleederen,
tapijten, gouden tafelgerief, sierlijk gebeeld-
houwde meubels, en al 't noodige om ruime ten-
ten en zelfs houten gebouwen op te richten. De
soldaten waren flink uitgey'ust. Ja, 't was een
schitteyende stoet, die vandaag Brugge verliet.

Hans Memlinc zat ooh te paard. Hier en daar
wuifde hij een kennis toe. Maar zijn hart was vol
treurnis. . .

II.

De stoet van den hertog reisde dwars door
Vlaanderen, Brabant, Namen en Luxemburg.
Maanden duurde dat. Er J<warnen en gingen ge-
zanten.

Op een avond zat Memlinc in zijn tent. Een
prachtig gekleede knaap van zestien jaar trad bin-
,nen.

-- lvlsgslsr Hans, sroot nieuws! zei hij.

-- Wat dan, Colonna? vroeg de schilder.
Col'onna was de voornaamste page van den

hertog.

- 
We gaan naar Trier en daar worclt de her-

tog door den keizer tot koning gekroond. Om dat
te regelen zijn die gezanten gekomen. En de lcei-

zer die alleen de maiht heeft koningen te maken,
zel onzen heer de koningskroon geven. Ziin zoon
6

' Maximiliaân trouwr dan rnet jonkvrouw lt{arja
Maria was de dochter r.r d"r, h";;;;;àË,

vijftien jaar.
* Wat zal de koning van Frankrijh woedendzijn, hernam Colonna. Hij lrun onr.n Lee. ,ri.i

verdragen.

,; G. vertelt. goed nieu*,s, sprak Mernlinc. Nu
zal het geen oorlog zijn. ,En we keeren van Trier
€{auw naar Brugge terug.

f)en_volgenden dag lrok de stoet naar Trier,
vr"aar Karel de Stoute tot koning moest e"kroorrj
rvorden. En te Trier i<reeg HÀ" Murrrii.r. .r""1
1ve1h._ Hij moest toezien, dat de versiering der
kerk SinpMaxirn prachtig was. ,Daar zou d. Lro_
ningsplechtigheid plaats hebben. In de lcerk wer-
den de lcostbare tapijterr en banieren van den her-
tog opgehangen. Op het altaar,prijkteri gouden
vaten. Memlinc liet bloernen en plant"r, u"rrbr"rr,
rjen. Hij bourvde twee trcne*, ."0, voor den keizer
en een voor den hei:tog. De inwoners van Trier
mochten naar ai dat heerlijks komen zien. De her-
tog logeerde in een klooster. Keizer Frederik be-
vond zich ook in de stad. Fiij was arm, vergeleken
L''rj den hertog, die zijn rn"eelde kwistig uitstelde.
Dat verbitterde den tr<eizer.

Ë,r hadden schitterende feesten plaats, wel een
week- lang. En eindelijtr< naderde de groote dag
','an de kroning.



* Morge4 is onze heer loning, zei Colonna'

cle pagê, op een avond tot Memlinc'
ùei"hilder lras moe. 'Hij wilde vroeg gaan

rl;;".-vi;'g"r, *"rd het drukk" 49e"- De kro'
,ningsstoet moest al de weelde van Karel ten toon

u"ËU." zoodat de menschen verbluft zo'rden zijn

il*H; Memlinc diende te zoïgen' dat het pro'

*rut"."" stipt uitgevoerd werd" '
''ë;l;;;t'ging É"en" En Memlinc sliep sp.oe{ig

i".;;\t;" ,rËgio.tk.r toen hij gewekt werd' Co-

lonna stond aan zijn bed en zei:
Meester Hans, word wakker!

- 
Wat is er? ot""g de schilder verdwaasd'

- 
ô,-", is iets "'gJ 

g"b"ttrd' DS.keizer is stil-

ietjes 't "r,*t 
t 

"r,,- 
gi'iy1nt. eigenliik' " Hii wil

orrr"t heer niet tot koning lçronen'

- 
'Wat vertelt ge daar?

- 
Zijt ge nog"niet-w-akker' meester Hans?

- 
Is 

"d"-k"it"i waarliik vertrokken?

- i;-. 6at hee'ft de Loning van Frankrijk na-

tuurlij"k be*"rt t'-Hii zal den keizer veei geld la-

;;';;h"bb"n oà d"tt hertog niet te kronen'

â;#;'hé? o,-de hertog is woedend' Hii togP!

il;;iler heen "" *u"" en raast en tiert"' Hii

îif ii tt., land nemen tot aan Bo-urgondië toe'
"': -Dt" 

oo'log! lcreunde Memlinc'

'* 'lKan niet anders"' 1l< s? weer gauw weg'

Maar't *la" het u toch vertellen'""ùLJri"bi**i"ilo*"' En hi! auchtte diop"'
I

Niet naar Brugge terug! [n oorlog! De hertog
r,vas razend. O, wat zou.er nu voor wreeds gebeu-
ren! De schilder kon niet meer slapen. I{ij stond
op en ging buiten. En daar hoorde hij de stem
van Karei den Stoute:

- 
Ha, rnen bedriegt me, men spot rnet mij I'Wachtl Ik zal mijn macht toonen. IIc zal den lcei-

zer aan mijn voeten doen neerknielen. We moe'
ten hier voor den dag r,veg zijn !

Memlinc begreep dat Karel 't iiefst 'Irier zou
verlaten, eer het licht was. Hij riep dre ]cnechten
die hem ten dienste stonden en liet wagens met
kisten naar de Sint-Maximl<erh voeren" In 't be'
.dehuis werden bij 't licht van kaarsen de tronen
afgebroken, cle tapijten en ,andere versieringen
weggenomen en ingepakt. V66r de dag aanbrak,
was de hertog vertrolçlcen. De stoet volgde. Nog
h.oopte Memlinc, dat Karel zich toch naar Brugge
;zou begeven. Maar wat later hoorde hij welhe
plannen de hertog had. Karel zou Nancy verove-
l'en, dan was hij meester van Lorreinen. Daarna
wilde hij Zwitserland nemen. 'Een machtig rijk
moest hij bezitten. En de keizer zou dan niet meer
durven weigeren, hem tot koning te kronen.

m.

V66r Nancy was het groote kamp van den her-
tog. I-let bestond uit horrten gebouwen er* tenten.



Er heerschte weer pracht. En Memlinc had voor
de versiering van Karel's paviljoenen moeten zor-
gen. in de muren zaten zelfs gekleurde rarnen.

Maar de burgers van Nancy hielden de poorten
van hun stad voor den hertog gesloten. De ka-
nonnen besihoten de muren.

't'Was een koude avond. Hans Memlinc zat
treurig bij het vuur. Eensklaps hoorde hij buiten
geschrei. Vlug ging hij zien.'Iwee soldaten sleur
J"t r"r, *""n"r,d"ln knaap mee.

- 
'Wat is erl vroeg Menelinc.

- 
O, meester schilder, een gaigenaas uit de

stad, een kleine bespieder, die hier den boel komt
afloeren. We vonden hem daar bij "t l<amp. 'We

brengen hem bij onzen overste en Cie zal den
jongerr hond aan een hoogen boom hangen.

-- Een kind als verspieder, och kom! zei
Memlinc. Geef hem mij over. Ik zal hem onder-
vragen...

- 
ffiasv meester schilder, sprak de soldenier

aarzelend.
* Doe wat ilc zeg! Ge vertrouwt mij toch wel

zeker !

- .l^, natuurlijk...
Mernlinc nam den knaap bij de hand. De sol-

deniers hadden ontzag voor den schilder. Ze wis-
ten dat hij dikwijls rnet den hertog sprak, en in
l'rooge Eunst stond. Ze lieten den jongen aan hem
over.
io

. De knaap leek zoo war viiftien jaar. Hij w€én
<ie niet meer en had vertrouwen in zijn Ë"r"h"r-
rner. Memlinc bracht hem bij 't vuur en zei vrien-
oelijk:

- 
Veftsl me eens, wie ge zijt en wat ge in het

I.arnp doet. Wees niet bang.
Hij spralc Duitsch, de taal van den knaap._- O, heer, ilc ben ai eenige weken bij een oom

op een hoe've. I-lij is gestorven. En rante is altijd
boos op mij. Ik beri weggeloopen, om naar mijn
ouders terug te keeren. Ze wonen in Nancy, iei
de jongen.

- 
En wat deedt ge bij uw oom)

- 
Ik ben er heel den zomer geweest voor mijn

gezondheid. Oorn was altijd goed voor rnij. Maâr
hij kreeg een starnp van een paard... en àenzelf-
den dag stierf hij. Tante zei, dat ik een luiaard en
een opeter rvas. 2.: schold en sloeg rne. trk ben er
nog twee welcen gebleven... En nu wilde itr< naar
vader en moeder" ,Die soldaten narnen me vast en
gaven me klappen... Ik verstond niet wat ze zei-
den. Maar ik heb geen kwaad gedaan...

- 
Ge kunt nu niet n,aar Nancy.

- 
'Waarom niet, heer)

-'t 
Is oorlog... De poorten zijn gesloten...

Maar 't zal slechts kort duren. iDan breng ik u bij
uw ouders. Zoolang,biijft ge bij mij. Ge moec
ir.iet bang meer zijn, Niemand zal u kwaad doen.

De brave schilder gaf den knaap, die Gunther
il



hcette, eten-en drinken. Hij maakte een leger voor
hem. De jongen was vermoeid en sliep spoedig in.

- Arm kind, dacht Memlinc. De ruwe solda-
ten zouden zoo'n knaapje waarlijk aan een boom
hangen. O, die kerels zijn erg wreed. De oorlog

rnaakt hen zoo.
'Wat later kwam een hoofdman binnen. Het zag

er een harden, trotschen baas uit.

- Ha, claar ligt de bengel! riep hij. Wel2oo,
spionnen worden door u ingehaald en vertroe-
teld! En met welk recht moeit gij u rnet mijn za-
ken? Ilc houd me toch ook niet met uw kladbor-
stels bezig.

- 
Die knaap is,geen spion, antwoordde Mem-

linc bedaard.
En hij vertelde hoe 't kwam dat Gunther hier

verdwaald was.

- T ut, tut, al fabels, hernarn de overste. Mijn
mann,en hebben den jongen schavuit aangehor:-
den. Ik heb ze een flinken uitbrander gegeven,
onedat ze den gevângene aan u en niet aan mii
cverleverden. En ik kom hem halen!

- 
\Vees nu toch verstandig! Een verdoold

kind!

- 
Mij maken ze zoo gemakkelijk n!+t allerlei

leugens wijs! De oproerlingen van Nancy iaten
'c'ns bespieden door kinderen. Maar morgen kun-
nen ze zien, dat wij ons niet door kinderen laten

t2

v'erschalken... Dan hangt'hun spionnetje in den
wind heen en weer te bengelen. En nu niet langer
geredekaveld! Ik zal den l<leinen aap eens met
een trap van mijn laars wekken!

Flans Memlinc versperde den ruwen hoofù
man den weg en zei:

- 
Ge zijt hier in mijn tent! En ik gebied u

l:een te gaan!

- 
Met dien verspieder!

-- Ge zult den jongen niet aanralçenl Moet ik
den hertog melden dat gij mijn tent binnen
clringt? En is het noodig dat ik u bij de lurven
vat en buiten gooi. Ik ben wel een schilder, maar
ciurf me in lcracht met u r.neten.

Die taal maakte indruk. De overste wist, dat
Memlinc veel invloed had bij den hertog. En ook
voelde hij ontzag voor de vuisten, welke Hans
hem onder den neus hield.

- 
Ik zal recht halen, zei de hoofdman nijdig,

en liep uit de tent.
De tr<naap had niets van de twist bemerkt, en

sliep rustig voort.

- 
tt zal dadelijk met den hertog over Gunther

spreken, besloot Memlinc.
De overste zorr anders misschien valsche be-

richten van den jongen aan den hertog doen over-
Lrrengen. En Memlinc begaf zich naar het groote
paviljoen, waar Karel de Stoute verb]eef. Hij
l.oorde muziek. Muzihanten en zangers gaven een



uilvoering, als ware men te Brugge en niet in een

oorlogskamP--'-"n"-ù"fd'*t,, 
had het vertrek van den schilder

L,espied. De twee rnannen dje Gunther gevangen

I'adden genornen waïen in de buurt' Hurr overste

,i*p h"tt-"n zei:"-E - 
De kladpotter wilde den kleinen spion niet

overleveren, maatr nu is hij buiten-ziin tent' Hij
*ii"",""tliik de muziekuitvoering bijwonen' We

tralen vlug den aaP buiten^- 
/; aoorieu* in'lVïernlinc's tent' Roger' de 'nver-

ste, gaf Gunther een schoP'- 
-: Sta op, jonge vos, gebood hij' te moet

niet liggen! Hangen zult ge! Droomen rnoogt ge

r\an eerr hocgen boom'
Gunther t ees angstig overeind' Schuw keek

hii naar de rr:we mJ"rtut'' Zijn blik dwaalde ver-

;;;t;'";ht Memlinc' I\4aar cie schilcler was er

rlu niet, om hem te beschermerr'"-E*ro 
d*, soldeniers greep Gunther bij den nek'

De knaaP begon te weenen'
_- Niet bt"ten, uei Roger ! en hii slo-eg hern de

harrd voor den rnond' Straks zut ge anders gapen'

;;"'ili. r-il' de schilder wilcle u 'bescherrnen'
ifui,l-itt daar':rn zult ge met uw valschen' hlei-

nen kop in den stroP gaân' 
-

Gunther "",ut"*d 
die taal niet' want de Bour-

r*;;itt spraken Fransch' maaî- hij begreep en

i;I.Ë';"il;' J", r'i; in de macht was van boo'
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z.ç menschen. De soldeniers ieidden hem tusschen
tenten door, naar het begin van 't kamp. Daar za-
ten soldalten rond groote vuren. Roger plaatste
ien arrnen Gunther voor hen en sprak:

._ Hier leunt ge zien 'arelke spionnen die zot-
ten van Nancy naar ons zenden,... Een kind,
maar de sluwheid gluurt uit zijn oogen. Ja, ja, die
aap moet'hier den boel afloeren. De muiters van
I\jancy rekenen er natuurlijk op, dat we een kind
zullerr sparen, maar als ze hun bespiedertje aan
een boomtalc zien hangen, kunnen ze 't anders
leeren.

- 
Dood dien knaap niet, sprak een oude sol-

tlaat. Wat kan die bespieden? 't Is zeker een be-
deljongen.

- 
Een spion is het! beweerde Roger. En weet

ge wâarom ilc hern vast en zeker ophang? Ge kent
rJien Brugschen kladder, den vent, clie niet met
een zwaard, maar rnet een verfpot oorl,rg voert !

En de onnoozelaar wilde mij den jongen ontne-
men.

- 
Waar moeit hij zich mee! schreerrwde een

soldaat. Ge heL't gelijk hoofdman, nu moet ge

toonen, dat gij aan uw recht houdt!
Angstig en bevend stond Gunther daar. Be-

r.auwd lceek hij naar al clie rnannen' nog vreese-

lijker in den gloed van "t vuur.
Een soldenier kwarn met een touw en maakte
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een strop, dien hij Gunther om den hals deed' De

jongen begon luid te weenen'

Laat hem maar eens ""h'"ien' 
Misschien hooren

;;;"d" ;;"1" gindt op de muren hun j-ongen ezel

balken. Kom, ér staat daar een hooge boom'"-'ô;;*ùe 
loldaten wendden' den blik af' Ze

"";à;; R;ger al te wreed, maar ze durfden de

misdaad niet verhinderen'""O" 
tt""fàman liet'Gunther bij een boom bren-

o"rr.-n" t "aap 
begreeP Dû, wat men wilde doen'

Ë;idd ';h'"il"a 
li.t Ëi; zich op den grond 1'3lll1'

f,"" t.fa""ier kwam *"t """ ladder en stelde die

,"g"" den boom' Hij klom er op'rom het touw van

de stroP over een tak vast te maken'--n"git 
ftief Gunther op en wees naar den gloed

oan de vLrren oP de muren der stad'"-- 
M;;g"n ,.rll"t de kerels ginder een langen

snuit trekk.rrt ,potit hil' Klttt' Pierre! Kort spel

;;;;Ëd""r W" zetten den dwerg op d9iignde

:il ";d"" trekken we de ladder weg' zei hii'
Maar daar naderde snel een nieuwe groep'

H.; M"*Ii"" ii"p vooïaan' En hii- nam den

;;;;;.r.r, C,r'th!,-h'l'' De knaaP klemde zich

aan zijn redder vast'

- 
fishlsy,ritt 

-lchreeuwde Roger tuoedend'

Flier ben ik baas.- --Do"h 
Colonna, de eerste page van den hertog'

keek Roger straL in de oogen'
l6

- Op bevel van den hertog zult ge dezen jon-
gen aan meester Hans overlaten, zei hij.

En de hoofdman veranderde dadelijk van hou-
cling. Zoo verwaand als hij eerst was, zoo plots
toonde hij zich nu gewillig.

- 
Lafaârd, wreedaard, die een lcind aanvalt,

{)ver uw valsch binnendringen in mijn tent spre-
ken we wei nader, zei Memlinc.

Hij nam Gunther bij d" hand en leidde hem
mee.

- 
'k Wou dat ik dien schilder eens met zijn

kop in den verfpot mocht steken, bromde Roger.
Maar ik zal hem wel tusschen mijn knuisten lcrij-
g€n...

Gunther kwam in Memlinc's tent weer toÈ
kalmte. I)en volgenden dag moest Roger voor
een officier verschijnen. Daar hoorde hij dat een
deel van zijn soldij 

- 
zijn loon 

- 
ingehouden

werd, omdat hij in de tent van Memlinc was ge-
'drongen. De hoofdman kreeg nu haat tegen den
schilder.

De stad Nancy ga'f zich over, toen Karel de
Stoute beloofde niemand leed te doen en de vrij-
heden te eerbiedigen. De hertog hield zijn in-
tocht te midden van een 5chitterenden stoet. Ook
Hans Memlinc was in 't gevolg. Naast hem stapte
Gunther. En meester tr-lans bracht hem naar zijn
huis. De ouders keken verrast op. Ze waren ver-
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gchrlkt toen ze alles hoorden en dankten innig
den goeden sehilder.

Mernlinc was,blij, dat er te Nancy geen wreed-
heden gebeurden. Maar de oorlog was nog niet
uit.

Karel de Stoute had nu Lorreinen in zi;n rnacht.
R.ené, de jonge hertog van dit land, verbond zich
naet de Zwitsers, die geen onderdanen van Karel
den Stoute wilden worden.

En de hertog zou den oorlog rnet de Zwitsers
beginnen. Meteen machtig leger ging hij op weg.
De Zwitsers ook rukten vooruit. Wee:r liet de
hertog een prachtig l*:amp oprichten. En 't was er
steeds feest. Hans Memlinc moest gedurig nieuwe
versieringen aanbrengen. Eens zei de hertog tot
hem:

- 
Weldra zullen we die herders en koewach-

ters verslaan.

- 
ffi6sy de Zwitsers zijn dappere soldaten,

:rntwoordde de schilder.

- 
Te beter ! Ik zal ze eerst ternrnen en dan

l.unnen ze in mijn leger tegen mijn vijanden
vechten I

Memlinc vond dat hoogrnoedige taal! Als die
maar niet gestraft werd.

En de hoogmoed werd gestraft.
Op een morgen viel het lcleine Zwitsersche le-

ser bii 
'Granson 

het groote Bourgondische aan.

It

L,ri al dadelijk rukten de herders en koewaehtersver voorujt.
De- hertog zelf vocht als een raze_nde. Maar hijzag zi,'n vol* vluchten. En Karel de-stoute ;;;;toen ook_weg draven. Ftreel zijn I"g., .rrlood.
Hans Memlinc,,{oor.4";' p;;T Colo",r,u g"-waarschuwd, maakte zi"h noi b-ilri;d" ;;; b;Zwitsers vonden een grooten buit in h.et karno,Içostbare kleeren,_ tapijten, *."[.1r.' il;#Ë5;schepten her goud in-hun tJ;;. j;, er waren erciie cliamanten opraapten.

. ts-:rt boer zag een grooten diamant, elr meende,Cat het een stuk lcriJal nurr. Hî- rr.rt ""lf n J\roor een stuiver aan den pastoor van Nfontù;:
De st.:en ging in andere h.".f;;;""I, 

"t."d* duur-der betaald, en siert nu nog de tiaar, tlen kroonvan den faus.
Karel de Stoute werzarnelde een nieuw leger,rnaa:"werd nogrnaals verslagen door de Z*i;;_;trr; IVlorat.
Hij vlarchtte we,er. En Mernlinc en Coionna ver-gezelelen hern op zijn droevig"r, to;ht.
,T, L*t[ ons naar BtrrggJ gaan ! srrreekte descnuder.
IVIaar Karel luisterde nier. I{ij leek wel geh !I{ii sprak er van een nieuw l"g.ri" lrotr"ïren. Hijwist, dat cle koning van FruiLrilk de Zwitser

door geld steunde en René 
""" iloir"i^.n tro"p"*verzamelde. En toch wilde Karel nog eens denstrijd wagen.
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Er waren edelen, die hem met hun mannen
trouw bleven. En Karel begaf zich naar Nancy.
Maar de stad sloot weer haar poorten en had nu
geen vrees meer voor den hertog.

IV.

't Was hard aan 't winteren. Het vroor dat 't
kraakte. Schilder Memlinc zat treurig bij 't vuur.
't'lVas Kerstavond. Hij dacht aan Brugge... Co-
lonna, de page, kwam binnen met een edelman,
ie heer du Ban.

- 
O, ilç kom wat bij u, zei Colonna. De her-

tog is als razend. Hij scheldt en tiert... Hij sloeg
naar graaf Godfried, toen deze hem aanried naar
Luxemburg te gaan en nu geen slag te lvagen. In
Luxemburg zullen de Zwitsers ons niet volgen. En
intusschen kunnen nieuwe benden uit Vlaande-
len komen. Dan zijn we in "t voorjaar weer sterk.
Maar Karel werd woedend. Hij wil Nancy ne-
men. In de stad heerscht hongersnood. Men eet er
katten en honden.

- 
r|![661 rle Zwitsers en hertog R.ené met de

Lorreinsche edelen zijn al dicht bij, spralc de heer
clu Ban. En zij zullen ons vernietigen. Als de
lrertog zoo gaarne in Nancy wil zijn moeten we
hem maar in een lcanon steken en er lrern heen
schieten. Dan is hij er. Maar 't is zot van hem, ons
hier te houden. 'Weet ge, meester Hans, hoeveel
20

s.oldaten er van nacht van koude gestorven zijn?
Vier honderàl Ze lagen dood gevroren van mor-
gen. En veel anderen hebben bevroren handen en
voeten. Zulke soldaten zouden nu moeten vech.
ten! De hertog is zijn zinnen kwijt.

Aan de tent luisterde een bespieder. Karel
zond spionnen uit om zijn eigen vollc te beloeren,
want er was al een begin van opstand geweest. En
de a-nuiters werden onbarmhartig gedood. Karel
was harteloos en wreed.

Even later kwam een bode den heer du Ban
roepen. Colonna ging ook mee. De edelrran werd
v66r Karel geleid, die zeer vermagerd was en
grimmig keek.

-- Hr, ik moet in een kanon gaan iiggen en
ge zult mij naar Nancy schieten ! riep cle hertog
l.-raa"d. Gij zult nu van heel hoog de noodvuren
zien, die de oproermakers op hun toren branden
om de Zwitsers te vragen zich te haasten hen te
L'evrijden.

Colonna had dit aan de deur gehoord. Hij liep
naar Memlinc.

- 
fvlssslsr Hans, de hertog wil heer du Ban

ophangen, riep hij hijgend. Ga om zijn leven
't'ragen!

- 
Heer du Ban ophangenl En waarom?

'- Om dat van 't kanon gezegd te hebben. Er
\^/as een verspieder aan uw tent.'

Memlinc snelde naar het paviljoen van den
2l



hertog. De wacht llet hem door. Maar l(srel
sprong woedend op.

- 
Komt gij voor den heer du Ban spreken )

snauwde hij. ,Ga heen, ik wil u niet zien. Ge
moest u schamen zulke taal te . dulden in uw
tent I Ge vergeet zeker ook al mijn weldaden nu
ik tegenspoed hebl

- 
Neen, heer! O, ik smeeh u om 't leven van

heer drr Ban...

-* Vertrekl Zult ge verdwijnen?
En lu{emlinc moest gehoorzamen. FIij zag

hoe rnen l-''ij 't licht van fakkels den ongeiukkigen
edelm,an aan de galg hing, die daar altild gereed
stond. Want door wreedheid wilde de hertog zijn
cigen ieger bedwingen.

Memlinc vluchtte naar zijn tent. Hij keek nog
eeno orn" Ginder ver op de torens van Nancy
branclden vuren. 't Waren seinen van de honger-
hjdende stad aan de Zwitsers.

En de Zwitsers kwamén. De hertog liet op
tweeden Kerstdag Nancy bestovmen. Maar de
burgers sloegen zijn leger terug.

-- Laat oïÏs naar LuNemburg trekken I Nu
Iiunnen we niet strijden, zeiden de raadslieden tot
Karel. Uw leger is zwak en ontevreden.

-. il-lier zal ik vechten, al moest ik alleen staan!
anfwoordde de hertog. fi{oudt moed en we vieren
<t Drie Koningen >> te NancY.

Memlinc bleef bij 't vuur. Nu moesten er geen
22

verslenngen meer aangebracht worden. Het vroor
in de tenten. En soldaten stierven van koude bij
de magere vuren.

Velen waren ziek. Ook Memlinc voelde zich
ongesteld.

Treurig verliepen de dagen en nog erger waren
de nachten. Het werd << Drie Koningen )>, maar
Karel wa.s niet te Nancy. 'Wel verscheen hertog
René rnet de Lorreinen en de Zwitsers.

Karel stelde zijn leger op, ontmoedigde solda-
ten in lompen, en verrnagerd door ziel<te en hon-
b"t.

De troepen van René vielen de Bourgondiërs
aan. 't Begon te sneeuwen. Mernlinc hoorde het
strijdgewoel. Hij was te zwak om te vluchten.
Page Colonna streed naasù zijn heer. Karel vocht
als een razenc{e. FIij zag aan alle zijden zijn man-
nen vallen, en was zelf ook reeds gewond.

- Heer, laat ons vluchten! schreer.rwde de
page.

Ze verdwenen in den sneeuwstorm. De paar-
cien sprôngen 'op een bevroren meer. Het ijs
lçraakte ergens op een zwalçke plaats. Karel stort-
te met zijn <lier neer. Colonna lvendde ncg haastig
clen teugel. Zijn paard scheen nu dol, luisterde niet
meer en rende over de vlakte.

De slag wa.s verloren. Hertog René nam vele
Bourgondiërs gevangen. Ook Memlinc wend uit
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zijn tent gehaald en moest mee stappen naar de
stad.

Hertog René hield zijn intocht binnen Nancy
en werd luid toegejuicht. De burgers toonden hern
de beenderen van honden en katten wùarvan ze
l"ret vl.:esch opgegeten hadden. Maar nu kwam er
r':fen genoeg.

Eensklaps liep een jongen bij Mernlinc. 't 'Was

Cunther, de knaap dien hij Êens van den dooel ge-
red had.

* De schilder, de schilder ! riep Gunther tot
zijn vader, die daar ook stond.

De vader sprak met een Lorreinsah overste. En
l,4emlinc mocht mee riaar 't huis van Gunthers
cuders. Hij kreee er een zacht bed. Hij had rust
en verpleging noodig. Hij dacht aan zijn Brug-

Hertog René liet alle wegen afzoeken om Ka-
rel den Stoute te grijpen. Hij meende dat deze ge-

vlucht was.
'tr'wee dagen verliepen. Toen brachten solde'

rriers een jongen gevangene in de stad. Ze hadden
hem uit een hut gehaald. 't Was de page Colonna.
F{ij vertelde, dat hij zijn heer had zien vallen.
René liet hern wijzen waar het gebeurde' En na
eenig zoeken herkende Colonna het bevroren
Ineer.

Me:r vond Karel den Stoute. Maar hoc,l Hij las
half in en half uit het iis. De wolven haJden zijn
:24

kleeren verscheurd,'en ook een gedeelte van zijn
lichaarn, dat boven 't ijs uitstak.

Aan den vinger was nog een lcostbare ring met
een diamant...

Aldus vond men den,vorst, die eens zoo lnach-
tig en rijk was geweest.

Men droeg het lijk naar Nancy en wiesch het
rnet warm water en wijn. Het werd dan kostbaar
gekleed. Toen mochten de inwoners van Nancy
er nqar komen zien.

,Daarna werd Karel de Stoute in Sint Joriskerk
begraven. De krijgsgevangenen stapten achter
tle baar, een groep magere, uitgemergelde man-
nen, alles wat er overbleef \ran 't groote leger.

rMemlinc was ook in den uitvaartdienst. Hij
voelde zich genoeg hersteld, en wilde bidden bij
't lijk van zijn heer. Hij zag daar Colonna terug
en na,m hem rnee naar de'ouders van Gunther.

Memlinc verlangde naar Brugge. Gunther's
vader ried hem aan nog een tijd te rvachlen, voor-
aleer op reis te gaan. ,Maar Memlinc had geen ge-
cluld.
. Gunther's vader hielp hem en Calonna om de
stad te verlaten, vermornd als vrouwen. Ze wa-
len immers krijgsgevangenen.

Pas een heel eind van Nancy wierpen de twee
viuchtelingen hun vrouwenmantel af. Ze richtten
zich naar Luxernburg. De 'TVinter was zoo streng
niet rneer" toen z.e vertrokkon.
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, lMaar dan begon't wesr harder tè wiezen...
Op een avond vroegen Memlinc en Colonna

in een hut orn nachtverblijf.
Fl'ots sprong een woeste kerel van bij den

haard op.
* F{a, nu heb ik den kladpotter! riep hij.
Memlinc en Colonna herkenden Roger, den

hoofdrnan, die eens Gunther had willen ophan-
gen.

De'kerel kwam met een zwaard op den schil-
der af. Memlinc was te verzwakt om weerstand
te bieden. Hij trok zich terug in het bosch. Colon-
na stelde zich v6ôr Roger.

* U zal ik niet dooden, zei Roger. Den val-
schen schilder moet ik hebben.

Ëven worstelde hij met Colonna, die hem den
weg versperc{e. Hij duwde den page op zij en liep
naar het bosch, Maar plots klonk woest gehuil.
L.en groote wolf, die de menschen geroken had,
viel Roger in den rug aan en rukte hem ten gron-
cle. Colonna kn'am Memlinc te hulp en bracht
hem in de hut. De rnan van de hut stroot haastig
Ce deur.

_- O, we moeten Roger bevrijden van dien
wolf, zei de schilder, die alleen naar zijnrgoed hart
luisterde.

-_ Te laat, zei de hutbewoner. De wolf heeft
liem gedood en sleurt hem mee.
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* Dc kerel verdient zijn Ist, ,beweerde eo-
lonna.

- Het was een geweldenaar, zei de man uit
het huisje. Hij raasde en tierde tegen me. O, er
kornen hier veel vluchtelingen voorbij. De wol-
ven zullen er heel wat verscheuren. Menschen,
blijft hier tot het weer verzacht. Anders geraakt
ge nooit levend door de bosschen.

Memlinc en Colonna waren blij voor dit aan-
bod.

Op een Meiavond kwa,m een magere, gebogen
man door de ,Gentsche poort, Brugge binnen. Hij
rvas haveloos gekleed en sleurde zich voort. Bij
een woning aan de vesten bleef hij staan, Het huis
was gesloten.

- Wie rnoet ge hebhen l vroeg een buur-
vrouw.

- Nele...

- 
Die is over twee maanden gestorven. Een

ziekte opgedaan in den strengen Winter... En
de schilder, die daar gewoond heeft, zal wel met
den hertog en zijn soldaten ginder in dat verre
Iand gebleven zijn!

Memlinc, want hij was de havelooze man,
veegde een traan weg. In zijn eigen huis geen ver.
zorging... En hij was zoo ziek,.. Met Colonna
was hij uit het verre Luxemburg gekomen. De
page bleef te Brussel. Maar Memlinc wilde naar
2'E

Brugge. En nu bevond hij zich in zijn geliefde
stad. 't Was tijcl. Hij kon niet rneer.

lVlemlinc sukl<elde voort. Daar stond Sint-Jans-
Lospitaal. De schilder klopte aan de poort. Een
t,roeder deed open. Er kwamen hier âik*i;I" b.-
delaars gastvrijheid vragen. Er was voor zulke
landloopers een slaapzaal. De portier zag Mem-
Iinc cok voor zoo'n zwerver aan en wilde hem
den weg wijzen.

Memlinc zonk neer.
* Broeder Jan, mompelde hij.
De portier keek nu vreemd naar den zwakken

man. Hij riep Jan Floreins en zei:

-- Die bedelaar vraagt naar u.
De oude monnik blikte den bewustelooze aan.

- Maar 't is 'Flans, schilder Hans Memlinc!
riep Jan Floreins ontroerd uit. O, arine, arme
vriend!

Hij liet Memlinc naar zijn kamer brengen en
.'erzorgde hem zooals een vader met zijn zoon
zou doen. Mernlinc kwam tot bezinnirrg... En
weenend narn hij broeder Jan's hand.

- 
Terug te Brugge, zei hij. 0, weet ge het...

van den... hertog)
..- J., we kennen het nieuws...

- 
Gij hebt wel gelijk gehad, broeder Jan... De

hoogmoed van den hertog...

- 
Is wreed gestraft ! Maar, denk er nu niet

N



.âan... ge rnoet rusten... Later zult ge rne allee
vertellen...

Memlinc was lang zielc. I-iefderijk werd hij in
Sint-Janshospitaal verpleegd. ,En toen hij genas,
rnaalde hij uit danl<baarheid de prachtige schilde-
rijen, die duizenden nu nog in Sint-Janshospitaal
bewonderen.

't Cebeente van Karel de Stoute ra"erd op last
van Karel V uit Nancy naar Brugge overge-
bracht.

Het rust n,u in een praalgraf in de Onze Lieve
Vrouwekerk. De tombe werd. vervaardigd. op last
van liilips II door Jaale Jongelinck, Josse Aerts
en Jan De Smet.

Naast Karel den Stoute rust, ook in een praal-
graf, Karel's dochter, Maria van Bourgondië, ge-
storven in 1482, toen ze erg gewond was gewor-
den door van haar paard te vallen op jacht in het
bosch bij Wijnendale.

Dit ongehrk werrdt verbeeld op een schilderij
in het stadhuis van Brugge" Maria was slechts 25
jaar oud toen ze overleed.

Hans Memlinc leefd,e toen nog. F-trij stierf in
t494.

Memlinc wa$ een der rijkste trr.rrgers van Brug-
ge geworden en wootrde in de Sint Joris.straat. Hii
troulvde te Brugge met Anna Valclcenaere. Hii
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ha,tl drie kinderen, Flans, Cornelis en Nikokas.
Ook in het gerneentelijk rnuseu,rn van Brugge
hangt een schilderij van hem.

Te Brugge staat een standbeeld voor den be-
roemden schilder. Een plein is naar hern ge-
noernd.

Te tr)arnme, bij Brugge, wijst rnen iiet huis,
waar Karei den Stoute trouwde n-let Vlargaretha
'i'an Yori<. Dat was in T 468. De Engelsche prinses
was opr een schip te Sluis aangekornen. Op een
versierde boot voer ue rxaar Damme, dat rijk ge-
tooicl was. Er waren tien bisschoppen bij het hu-
rvelijlc aanwezig. Denzelfden dag reed de hertogin
naar Brugge. In den stoet waren elf honderd paar-
cien.

Dagen lang vierde men te Brugge feest.
Maar de twisten in dien tijd en de zware

schattingen van Karel den Stoute verarmden
Darnme, en oo'I< Brugge ging snel achteruit.

Daarbij kwam de verzanding van het Zwin,
Cen weg naar de zee.

Margaretha van York, Karel's vrouw, stierf te
Mechetren, waar ze een patreis had in de Keizer-
straat.

JI

E.INDE.



BERICHT
De Kinderbibliotheek is wel'licht cle eenige uit-

gave in ons land, welker prijs nooit verhoogd is
geworden. Maar nu er wèer opslag is op ver-
schillend gebied, zijn wij verplicht den prijs onzer
boekjes op 60 centiemen te stellen. We zijn over-
tuigd, dat onze vele lezeressen en lezers trouw
zullen blijven aan de Kinderbibliotheek. die hun
nog,vele boeiende verhalen belooft. Zoo hebbèn
we voor de eerstkomende nummers onder meer:
<< 't Spook van de Schelde >>, << Robin Hood >>,

q.. Jack de Cow-boy >>, << Een avontuur in 't ge-
bergte >>, enz.
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