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Nr. 199.
A. HANS.

DE W('I"F WAH ffiHISTEt

I.

Eeuwen geleden ston,d in de nog woeste streek
tusschen Brugge en Veurne het plornpe, grauwe
slot van Ghistel. Het was gebouwd, door Gorm,
e.en afstammeling van een Deenschen zeeroover.
Hij zelf was nu dood, maar zijn vrouw leefde er
nog met haar grooten, kloeken zoon, Bertolf.

't Was een wilcle avond" De wind gierde om
he,t kadteel. In den toren krasten uilen. De portier
werd uit zijn slui,mering gewe,kt door woest ge-
sohreeuw.

- 
Eindelijk is heer Bertolf daar, en nu zat ik

loch in mijn bed kunnen slapen, in plaa,ts van op
ciie harde bank, gromde de man .

Hij liet de valbrug neer €n opendre de poort.

- 
Vlegel, wat laat ge 'me lang wachten !

snatrwdle een ruiter. En in dat booze weer !

- 
I-tree,r, zoodra ik u hoorde, kwam ik, beweer-

cle de portier.
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- Zwijg, ezell Zorg voor mijn paard!
Bertolf van Ghistel sprong uit ftret zadel en ging

r.lug in het kasteel.
Ise,linde, zijn moeder, was opgebleven en zat in

cie groo'te zaal. De kleine ruitjes zuchten onder
iiret geweld van den wind.

Iselinde zag er een grimmige vrouw uit. Nu
kwam er toch een glans op'haar grauw tanig ge-
laat. Iselinde hail haar zoon innig lief en was
trotsch op hem.

- 
Bertolf, met wat een ongeduld heb ik u ver'

rvacht, zei ze.'t Is guur weer geworden. Zet u bij
het vuur. Ge keert als overwinnaar terug, hé?

- 
Neenl riep Bertolf nijdig uit.

- 
Z\jt ge verslagen ! kreet de oude kasteel-

vro'uw versdhrikt:
Er had te leper, in aanwezigheid van den Graaf

van Vlaanderen, een kampstrijd voor ridders, een
st,eekspel, plaats gehad, en Bertolf van Ghistel
was bij de mededingers geweest.

- 
Zes tegenstanders had ik overwonnen, ver-

telde hij nu. Toen kwarn de laatste strijd. En ik
rverd uit [ret zadel gestooten, maar dat het door
Volkaart van l.Jxem moest gebeuren!

- 
Wat zegt gij? Door Volkaart van Uxem zijt

ge verslagen ! riep vrouwe Iselinde uit.
Het bloed steeg haar naar de wangen.

- 
O, Bertolf, ik schaarn mij over u ! vervolgde

cie moeder.
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- 
IVat tkan ik er âan doen ! Hij is sterker.. -

- 
En hij onwing den prije?

- J., van de grâven van Vlaanderen. En alle
aciellijlke lheeren juichten en de dames wuifden.

- 
Vo,lkaart van Uxem!

Iselinde sprak dien naam verachtelijk uit" Ze'
rvas lang gdleden verloofd geweest met den heer
van LJxem, Volkaarts vader. En ze meende de
vrouwe te worden van de rijke heerlijkheid
tJxem.

Maar de heer van Ljxem leerde haar toen beter
kennen en mer.[<te, dat Iselin'de een boos, trotsch
karakter had en veel heidensche gewoonten had.

De heer'van uxem wilde daarom niet met haar
trouwen, maar koos een zachte, edelhartige jonk-
vrouw.

Iselinde werd de vrouw ,van Gorm. En ze
haa'lte den heer van l.Jxem en nadien oolc diens
z.oon Voltkaart.

/En nu had deze Volkaart haar zoon overwon-
rren, in aanwezigheid van den Vlaamschen adel!

- 
O ! ik zou Volkaart van uxem met eigen

hand kunnen dooden! raasde de booze feeks.

- 
Hij reist morgen met graaf Wilfried van

Londefort mee. Die was te Ieper rnet zijn schoone
ciochter Godelieve. En men zegL dat Vol'kaart van
Uxem met Godelieve zal trouwen. Zoo wordt hij
nog machtiger.



- 
En wij wonen hier op den ouden hurcht te

midden van woeste grond;en en moerassenl kloeg
Iselinde. Gij wilt zeker hoeren en de akkers
vruc{lr.tbaar maken. En met de wilde kerels, die in
hutten en stulpen wonen, brassen in een taveerne.

- 
\ssn, Moeder, ik zal me wr,eken op Vol-

iiaart van LJxem, sprak Bertolf
Dat is ,ten;minste mannelijke taa{. Maar hoe

zult ge lhet doen?

- 
Ik heb er onderwege over nagedacht" Vol-

l'.aart van LJxem moet belasterd worden bij graaf
Wilfried van Londefort, zoodat hij Godelieve niet
tot vrouwe krijgt. Ik wil met Godelieve trouwen
r:n dan verrijk ik mij met haar goederen en Vol-
lçaart zal van verdriet vluchten.

- 
Is drie heer Wilfried zeer rijk?

- 
O, ja. En hij staat in groot aan2ien bij den

graaf. AIs Godelieve mijn vrouw is, zal ik geen
arme heer van Ghistel meer zijn" Dan krijg ik goe-
cleren bij Boulogne en ook de middelen om hier
rje moerassen van ons gebied in schoone akkers te
'laten veranderen, die ik dan duur verpacht.

- 
Ik hen nieuwsgierig te zien wat ge van die

schoone plan'nen volVoert, zei Iselinde.

- 
\46sd6y, ik wil gelu'kken.

En Iselinde en haar zoon spraken voort over
hun boos opzet. Een fi<necht mo,est wijn brengen,
cn rnoeder, zoowe'l âls zoon, ledigde menigen be-
l.-er.

6

Intusschen loeide de wind om den grauwen
burcht.

n.

Graaf Wilfried van Londefort was met zijn
vrouw Ogina en zijn dochter Godelieve van het
feest te Ieper naar'hun kasteel te 'Wiere, dichtbij
Boulogne, terug gekeerd.

Volkaart van LJxem, een tcnappe, rijzige jonk-
nan had hen vergezeld. Hij beminde Codelieve,
cie lieve jonkvrouw. En hij hoopte, dht zij zijn
\frouw zou worden.

Hij had nu in den karnpstrijd eer gewonnen.
Ein hij was voorndmens bij dit bezoek aan graaf
Wilfried de hand van zijn dochter te, vragen.

Goddlieve was een vrome, edelmoedige, jonk-
vro'uw. Dageliiks deelde ze aalrrroezen uit aan de
arrnen, die bij de poort van het kasteel kwamen
staan. En ze bezocht ooh db zieken in hun hutten.
lir de geheele streek werd ze daarom geacht en
sleliefd.

Nu de overwinpaar van het s.teekspel te Ieper
op 't l<astedl Londefort vertoefcie, wilde de graaf
lan Boulogne, de machtigste heer uit de streek,
]rem konaen geluk wenschen. En tevens zou hij
het genoegen hebben, wât meit Wilfried en Ogina,
te ,spreken, zoo liet hij door een boodschapper
nrelden.
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Godelieve's ouders \ffaren zeer vereerd door
tiit bezoek en lieten een gro'ot feestmaal aanrich-
ten.

'Wat was het druk in de lkeuken! Maar toen de
stoet naderde, liep ieder naar buiten om te kijken.
Alfieen Godelieve scheen nie't nieuwsgierig. Zii
oacht aan de armen, die in groot aantaù, en vol
.'erwachting, bij de slotpoort ston'den Godelieve
u'ilde dât het ook voor hen een feestdag zou ziin
Ze wenkte vier bedelaars en ging met hen naar de
verlaten lreuken.

Godelieve belaadde haar helpers met hoenders,
patrijzen. duiven, dtukken vleesch en ge,bak, en
keerde dan haastig met hen.naar de poort terug.
Daar deelde ze alles aan de armen-uit, die natuur"
lijk zeer verheugd waren.

Knechten en meiden'moesten hun wedk herne-
lremen om het feestmaal te bereiden. De dlenst-
Jroden ston;den als met schrik geslagen, toen ze de
ledige tafels zager'.'lt Beste was verdwenen... Er
biee'f nauwetlijks genoeg over voor een gewoon
maal.

Godelieve verscheen aan de k,eukendeur en
sprak:

- 
Wees niet bang, ik alleen ben de sotruldige...

lk heb alles aan de armen gegeven.
Rol o, de hofmeester was woedend en liep naar

Wilfried, Godelieve's vader.

I

- 
f{ss1, zei hij, de eer van uw huis is geschon'

den. Wij hebben geen voedsel meer, om den graaf
e ir de bezoeù<ers voor te zetterr- De jonkvrouw
heeft alies aan de bedelaars uitge eelci.

Wilfried verbleekte. Angstig snelde hij naar
..{e keuken, hopende toch nog, dat zijn dienaar
overdreef. Maar neen... Rollo had niet te veel ge-
zegd... De eer van 't huis was gesChonden; de
rnaaltijd zou zeer armoedig zijn.

- 
Vader, vadc-r, zei Godelieve, die weer te

',oorschijn getreden was.
Maar Wiïfried legde haar het zwijgen op, en

spra[< toornig:

- 
Verdedig toch niet wa,t gij gedaan hebt! De

graaf zal rneenen dat ik hem hoonen en bespotten
wil, de heeren en edelvrouwen zullen met schan
de ,over uw ouders spreken... Iin arlles d'oor urry
schuld ! We gedragen ons arls gierigaards die onze
l:ezoekers geen eten willen gevrlr.

Godeiieve moest nu bekennen, dat ze onhezon-
nen had gehandeld

Cetroffen door 'haar vaders verdriet, sloop ze
naar de kapel en knielde er bij hei altaar neer. Het
eebed vertroos,tte haar, en 't scheen Godelieve of
ze weer buiteneewone kracht gevoeld'e, Ze \<eer-
de naar de l<euken terug, waar R.olrlo druk bezig
was om de overgeschoten spijzen zoo goed mo-
$elij,i( te kunnen opdienen.

9



- 
Roep mijn vader, zei de maagd tot een

knecht.
Wilfried kwam.

- 
Vader, sprak Godelieve, God is met ons,

r,n i{k gevoel het. Hij zal u de sc}rande, door mi1'n

toecioen hijna over ons huis gebracht, besparen
l,aat het overgebleven voedsel opdienen. Er zal
ir'iet te kort zijn. O, doe wat ik u vraag.

Wiifried voldeed aan den wensch ziiner doch-
ter. De maaltijdr begon.

De knechten brachten de spijzen binnen, en 't
scheen hun, dat alles onder hun 'handen verme-
nigvulltligde. Een patrijs werd tien patrijzen, een
duif groeide als of er twaalf waren. Kleine stuk-
ken vleesch veranderden in groo'te brokken.

'Weldra werd dan ook de eetzaal als ingenomen
coor eene menigte bedienden, die de groote tafel
belaadden mei de heerlijkste spijren.Wilfried was
c'ntroerd over het wonder door zijn dochter afge '
beden, te meer, claar hij den wijrl in breede stroo-
ilren zag vloeien in kroesen en, beikers, zonder dat
de voor:raad scheen te verminnJeren. Hij dankte
Cod, die aldus de deugdl zijner dochter door een
sctritterend wonder loonde. Rollo en de dienstbo-
den er'kenden dit eenparig, doch het stipstê stil-
zwijgen werd hun opgelegd.

Vroolijk werd het gastrnaall voortgezet en de
gerloodigden vonden geen woorden genoeg orn
h.et te prijzen. Alles smaakte hun heerlijk.
t0

De graaf van Boulogne scheen een goeden eet-
,lust te. hebben en zei sChertsend:

Heer Wilfried, ge zoudt rne bijna in de ver-
treiding brengen, uw opperkok naar Boulogne te
lokken.

Wel voldaan over de gulle ontvangst, nam de
graaf afscheid. V66r hil th."trg'ng, wenschte hil
Godelicve van wier vroom'heid hij gehoord had,
te begroeten. Zij was in de kapel, waar ze God
cladkte voor het wonder. rMen leidde haar tot den
graaf, die haar minzaam toesprak. Wilfried deed
aan den voornamen bezoeker een eind wegs uit-
geleide.

rGodelieve was dus geen gewoon meisje en
overal spra!< men met eerbied t',ver haar.

Vo'lkaart van' uxem, die wist wat er met het
'ioedsel gebeurd was, adhtte Gorlelieve nog meeï
[)en volgenden dag vroeg hij aa:r Wilfried of Go-
clelieve zijn vr,ouw moCht worclen. De vader was
zeer vriende,lijk en zei toen: <, lk zal over uw
rvens'ih nadenken en er over spreken met mijn
vrouw en met Godelieve. Keer over een maanl
terug. Dan zal ik u antwoorde.n. En behoud goede
hoop. >>

Vol moed vertrok Volkaart.
En vier weken later reed Volkaart weeï naar

Londefort. Nu hoopte hij de blijde tijding te hoo-
ren, dat graaf Wilfried hern waardig lreurdê als
echtgenoot van zijn edele dochter.
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Vo'lkaart bereilcte de statige dreef, we naar

de slotpoort;leidde. En al was ihij ongedul toch
liet hij zijn paard nu bedaard sti,ppen.

Hij bracht de hand aan de muts, want hij had
cien heer Wilfried even voor een der hooge ramen
gezien. Godelieve's vader trok zidh echter dade-

!ijk terug.

-Zov 
Godelieve's vadelmij.dan niet herkend

Jrebben, dat hij mijn groet niet beantwoordt)
mompelde Vol'kaart. Of zou... maar neen, geen

kwade gedach'ten'... Wilfried en Ogina zullen mij
Godelieve niet weigeren.

Volkaart reed over de brug.
Een knecht kwam toegesneld om het paarrl

orrer te nemen, maar'tegelijkertijd naderde Rollo.
de hofmees'ter, alls wilde hij den bezoeker den pas

r afsnijden.

- 
flss1, zei hij op beleefden, maar toch koe-

len toon, miin meestelkan u niet ontvangen,
cloch gelast mij u dezen brief te overhandigen.

'Volkaart werd eensklaps doodsbleek. Hij was
reeds uit 't zadlel gesprongen, en scheen nu op
zijn voeten te wankelen.

- 
Mij niet... ontvange'n) stamelde hij. Is dat

crlnst ?

- Ja, heer... Ik mag u niet teielaten.

- 
En waarom niet?

- 
Het staat in dezen brief.

* Mrg ik den graaf zelf niet sprekenl
l2

- 
Mijn rneester wil u niet zien.

En Volkaart begreep het dan. Hij werd niet
ûIeer op 't slot Londefort toegelaten. Hij was
minder dan een vreemde)ling, wien men de gast-

'rrijheid niet zo'u geweigerd hebben. Hij werd
rteggestuurd, verdreven... en nog wel door een
<Jienaar. Graaf Wil'fried moest hcm verachten, om
zellfs een laatste onderihoud te weigeren.

En driftig nu sprong Volkaart op zijn paard.
Hij was beleedigd en bedroef d. Zijn hoofd bons,
c,e; hij kon nog niet denken wat er gebeurd zou
zijn.

Eindelijk, diep in een bosch, t,nder hooge wijd
getakte boomen, hield Volkaart zijn paard,in. Hij
Frprong uit 't zadel en, na 't dier aan een stam ge-
bonden te hebben, wierp hij zich op 't gras neer.

Volkaart scheurde den omslag van den hrief
los. En nu las hij wat Godelieve's vader schreef.

Volkaart werd gloeiend rood; zijn oogen von[<-
ten van woede, en toornig sctheurde de jonge man
den brief in stukken

Maar ik ga terug, en 'Wiliried 
zal naar mij

i_rristeren, riep hij verontwaardigd. Ze\fs 
"*r, ,rir-dadiger mag zich verdedigen, .r, iL. word in ,t ge-

heim zoo schandelijk bJasterd, dat de slothJer
van Londefort mij schuwt. ,Hai ik mag me niet
rrleer op ''t lrasteel veitoonen; ik ben eàn bedrie-
tjer, een huichelaar, e9n dronkaard, een speler,
een slechte kerel. Dat durft de graaf b"*"rà.
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Ove'r Godelieve spreekt hij niet meer. . ., ik ben
r:nwaardig haar naam nog te ihooren of te lezen
Maar is graaf Wirlfried dan krankzinnig gewor"
cien I Of welke duivelsche konkelaars hebben dit
bewerkt ) En zonder mij te willen aanhooren,
zonder me oo'k maar de minste gelegenheid tot
verdediging te geven, zendt hij me weg als een
..;crhir.rrlk, ais een hond... Zoo niet graaf tWil-

fried... 'k Zal u dwingen naar mij te luisteren,
rnij de beschuldigers te noemen.

Maar de woede stilde en Vcolkaart dacht aan
Godelieve. Voll b,lijde hoop was hij gekomen... en
aoo onbarmhartig werd hij verjaagd.

'Wat m,oest Godelieve van hem denken) Toen
liwamen de tranen. Volkaart weende.

O, alles was een misverstand, een gruwelijk
rnisverstancl, dat opgektraard zou worden!

Lang bleef Volkaart van Uxem daar liggen. En
hij reed dan terug naar het kasteel. De portier trad
irem te gemoet.

- 
Z.g aan uw mees'ter dat ik hem rvil spre.

i<en, zei ihij.
,Daar verscheen graaf Wilfried zelf.

- 
Durft ge u nog vertoonen! riep hij verach-

telijk. Of meent ge dat ilk naar uw leugens zal
luisteren.

- 
Men heeft mij bij u belasterd, kermde Vol-

iraart.

l4

- 
Maak dat ge wegkomt! Ce zijt een vreese-

lijke huichelaar, een verdorven mensch. En gij
ciurfdet vragen orrr met mijn dochter te trouwen!
Gelukkig zijt ge bijtijds ontmaskerà. Zoo ge nog
op mijn gebied kornt, laat ilk u in een kelder op-
siuiten.

Graaf Wilfried keerde zich om.
Volkaart bleef nog even staan. Toen besteeg

i;i; weer zijn paard. Hij was te ficr om nog langer
te smeelken. Hij reed lheen, tele,rrges'teld, sornber
c.rr ook woedend.

Bertolf van Ghistel rvas de lasteraar, die lis-
tige boden naar Londefor't hac{ gezonden, orrr
kwaad te spreken van Volkaart. Hij had zelfs
siechte kerels bet,rald om'bij gr.raf Wilfried val-
;,che brieven 'te brengen van vrienden uit Vlaan-
c.eren. En in die brieven werd Godelieve's vader
g;cwaarsclhuwd tegen Volkaart van uxem.

In dien tijd zagen vrienden elkaar niet veel, als
re ver uiteen woonden. 't Reize-n was lastig, dc
vrrêgêrr lagen slecht. En ald'us had Bertolf ge-
u;akkolijk spel.

Iil.

Bertolf van Ghistel was zelf een gemeene
huichelaar. In den omtrek van zi3'n kasteel toonde
hij zich dikwijls zoo woest, dat de vreedzame
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menschen daar hem den Wolf van Ghistel noem'
den.

Hij dronk en vocht, en sloeg boeren, die niet
dadelijk zijn zin deden. En daar hij altijd van
t'wee even wilde knechten, Aclce ert Lambrecht.
rvas vergezeld, durfde niemand zich tegen hem
verzetten.

iVtuàr t" Brrrgg", waar de graaf woonde, hield
Bertolf zich als een vroom ridder, En hij vleide
den vorst, en verwierf diens gunst.

. Bertolf vroeg.aan den graaf zijn voorspraak
Le zijn bij Wilfried van Londefort. Bertolf ver-
tèlde, dat hij zoo gaarne met de hevallige en god-
vruchtige Godelieve zou trouwen..

De graaf van Vlaanderen beval hem bij Wit-
fried aan. Deze had Bertolf reeds meermalen
ontmoet. Hij wis't niet, hoe erg de heer van, Ghi;-
tel huichelen hon. Hij noodigde Berthold tot een
l;ezoek uit.

En op een moïgen stond Bertolf zich schoon
iian te ldeeden. Acke hielp hem.

- 
Hoe vindt ge me nul vroeg Bertolf.

* 'k Heb u nog nooit zoo schoon gezien, heert

- 
Acke, we gaan op reis.

- 
H", zoo, heert

- 
Houd nu eens even u.w ratel. Er zijn groote

veranderingen op til. Ik ga trouwen met een rijke
jonl<vrouw. 'V7e gaan nu naar :haar orrd"r"" E,
Ac[<e, ginder moet ge aan de knechten en meiden
l6 l7



vertellen, dat itc todh zoo'n brave man ben, en
zulk een zachte meester !

_- Ik zal u als een Enget afschilderen, heer! En
rrrets vertellen van onze grappen in de herbergen
En waar woont uwe jonliv-"*, heer)

- Te'Wiere, bij Boulogne.

-'1 
ls ys1 I

- 
Te minder zullen ze ginder weten. hoe ik

irier le-ef. Ja, ik krijg vee',I gà"d.r..r.

- Pl" zdlt ge mijn loon zeker opslaan. heer !

-'W'ees 
gerust. En ik heb Volkaart van Uxem

een kwade- poe,ts gespeeld. Hij had met clie j"rrt
\. rouw willen trouwen.

- 
O, daarcm moest ik mee helpen die,kwade

gemdhten over hem te verspreiden.

- Juist.
En Bertolf ver,telde vrooiijk hoe hij er in ge.

lukt was Volkaart van Londlfort ie jo"r, ,"r]r-
gen.

-.- En nu zwerft de sukkelaar ergens in den
r r.eemde-, vervolgde hij. Hij zoekt ginJer troost inzijn verdriet.

Iselinde kwam ook haar zoon ,bewonderen. Enzoo reisde Bertolf, met zijn even verdorven
kuecht naar 'Wiere. Hij *u.Lr. ..", g""d"n in-ci"uk op de ouders van Gode'li.r" .r, ook aan de
lonlivrouw beviel hij.
, Bertolf 

_kreeg TîîI !"op dat zijn plan geluk_ken zou. Graaf Wilfried 
"r., "i", ioorzirhtig ge-t8

noeg om rneer inlichtin,gen over den heer van

Ghistel in te winnen. Hij Vertrouwde op de aan-
beveling van den graaf van Vlaan'deren.

En na eenigen tiid stemde hij in 't huwelijk van
Godelieve en Bertolf toe.

De bruiloft werd luisterrijk gevierd. 't Was een
groot feest. Ook de ar'men werden bedeeld'

Nog duurde het feest yoort, toen een marskra
mer ,bij het slot Lon'defort verschee'n. Hij hoorde
rrruziek en vroeg aan een vrouw, die op een hoeve
Ce thïiswacht had: << Waarom hoor i'k de trom
petten >>.

-- Weet gij dan niet, dat onze jonkvrouw van-
claag met den heer van Ghiste'l getrouwd is.

- 
Is het huwelijk al gesloten?

- J", van morgen. 'Waarom hijkt ge zoo ver-
schiikt ?

- 
Niets, niets!

En de marskramer verwijderde zich.

- 
I[< kom te laatl kloeg hij. Godelieve is in de

nracht'van een booswicht. En als i'k nu r,og zeg
wie Bertolf is, zal men rnij niet gelooven!

De marskra,mer was Volkaart van Uxem.
Lang had hij in den vreemd,e gezworven, somber
en wrokkig. Eindelijk keerde hij in Vlaanderen
terug. Toen vernam hij, dat Bertolf van Ghi,stel
met Godelieve zou huwen. Hij schrok van dit
r,ieuws en begreep tevens wie hem zoo belasterd
had. Hij wilde naar'Wiere om Codelieve's ouders
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cver Beïto,lf in'te lichten. En hij k\vam te laat.
Het huwelijk was gesloten.

- 
Goed, zei hij, ik ga heen. Wilfried zou me

rriet gelooven. 'Maar ik zal Godelieve van den
schudlç verlossen. Zij zou ftreel haar leven onge-
iukkig zijn. En dat mag niet! Als ridder moet"ik
c,ver haar waken.

Volkaart verliet de streek.

IV.

De menschen rond Ghistel waren verbaasd.
I-{un heer was getrouwd. En de wolf 

- 
J.oo ,"1

Cen ze 
- 

had een lam in het kasteel gebracht.
. Godelieve was teleurgesteld, toen Ie het akelig

\".:!:"1 zag. Maar r. *ild. dit niet ioor..r. Vrien-
cielijk begroette ze Iselinde.

, N? eenige d4gen merkte ze, rJat er op en rondIret kasteel zooveel ruwe zeden h."rr"hten. En
Godelieve sprak eï over met Iserind*. Z" wild" t"i
<Jre menschen van Christus en het Evangelie ver-
tellen.

Iselinde lachte haar uit._- Laat uw vro,me strelçen nu maar na, zei deruwe vrouw. Ge behoeft u hier riiet vroom aan te
:;te,llen.

Godelieve wist niet wat ze hoorde. Waar hadrnen haar dan toch ge,bracht! Z, *p*L er over metIlertolf, die tot ,r., io. vriendefijË*.u g"*""rt.
20

- 
Twist niet met moeder, zei Bertolf. Houd

vrede !

Hij zelf veranderde zijn leven ook niet. Hij
kwam weldra dron'ken thuis. En toen Godelieve
'hem vriendelijk daarover berispte, sloeg de ruwe
kerel haar. Wat had Godelieve verdriet!

Bertolf had goederen gekregen, maar zijn
vïouw beminde hij niet. Iselinde haatte weldra
(lodelieve, omdat deze godvrudhtig was. Te
Oudenburg, in de burcht, was een kerk door den
vromen Arnoldus gebouwd. Godelieve ging er
rnet een dienstmaagd heen. Toen ze terug keerde.
ze'i Iselinde: << Ik zal u beletten naar Oudenburg
te loopen en daar kwaad van, onste spre'ken. Ge
zult op uw l<amer blijven en nooit meer'uit gaan
zonJe: mijn toestemming.

- ')6t zal Bertolf niet toelaten, antwoordde
Godelieve zacht.

- 
Bertdlrf is op reis ! En hij laat mij meester.

Godelieve werd opgedl'oten en kreeg weinig
voedsel. O, wat weend,e ze! En ze dacht aan haar
goede ouders en haar lief tehuis. Wat was ze
schanrdelijk door Bertolf bedrogen geworden !
'TV'aar zwierf haar man nu! Waarom heschermde
hij haar nietl

Bertolrf zocht werklieden om de moeren droog
te leggen. Hij was nu eem weigestelde eigenaar
geworden. Maar om Godelie,ve bekommerde hij
zrch niet' 
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Toen hij thuis kwam, verte'lde Iselinde dat Go'
clelieve naar Oudenburg wilde loopen. Bertol{
vond het goed dat zijn vrouw opgesloten ry"td' .

Hij was veel afwezig' En Iselinde plaagde Go"

cleiieve nog rneer.
Zekeren dag zei ze: <<Ga met de meid naar het

velc{. De kraaien doen schade aan onzen akker.
(-le moet de vogels verjagen. En zorg, dat gij
goed uw werk doet... >>

. Godelieve sprak niet tegen. Ze wilde geduldig
zijn en ging naar het'veld, waar dle kraaien rond
flaidderden. De jonge vrouw had veel lust weer
èr:ns naar de kerrk te Oudenburg te gaan en troost
te zoeken in het gebed. Ze voeide een groote
kr.acht en riep: << Kraaien, vlieg in gindsc&re
schuur tot ik van Oudenhurg terug keer, en laat
de a'kkers gerust >>. De vogels gei'oorr..mden. En
Godelieve ging naar Oudenburg. Maar de meid
liep naar het kasteel en vertClde het wonder aan
iselinde.

- 
Ge liegt ! schreeuwde de feeks.

Doch db meid hield vol dat de kraaien aan Go-
cielieve gehoorzaamd hadden. Vloedend wachtte
Iselinde op den terugl<eer van Godelieve. En toen
cieze tr<wam, zei de booze vrouw: << Ge zijt weer
traar Oudenburg geweest. Gij gehoorzaamt me
niet >>.

- 
Iik wil God meer gehoorzamen, sprak Gode-

iieve.
22
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- 
En de kraaien- v'liegen op uw bevell in de

schuur. Ge zijt dus een tooveres En tooveress'en
r,''rorden gedood !

- 
Ik ben geen tooveres, maar God heeft rne

geho,lpen.

- 
Zwijgl Ik wil niet tegengesproken worclen

Ga naar uw kamer!
En Iselinde haatte Godelieve nos meer. Ze lie\

haar ovelbrengen in een kelder van het kasteel,
ciat 4net een poortje uit kwam op de vlakte waar
clistels en doornen groeiden. En nu zat Godelieve
in een ware gevangenis. De twec ruwe knechten,
Ac[<e en Larnbrecht, moesten ha"ar bewaken. Ze
r,peelden en vloekten, en spotten met de vrome
vrouw.

Godelieve bad! O, kon ze ook aan haar ouders
laten weten, hoe ze hier behandeid werd. Maar ze
z:ou niet mogen naar'Wiere gaan.

Weer kwam Bertolf naar huis. Het was avond.
Plots verliet een ruiter het boscir aan den weg.

- 
Bertoif van Ghistel, ik moet u spreken ! riep

l,ij. trk 
.l:en Volkaart van Uxem!

** Wat zaken heht gij hier) vroeg Bertolf woe-
dend.

- 
Gij hebt mij schandelijk belasterd en zoo

(lodelieve van Londefort kunner.r rhuwen. Ik daag
u tot een tweegevecht uit. Houd u gereed !

Berto'lf was bang. Hij durfde rnet Volkaart niet
strijden en verzon een list.
24

- 
Goed, ik neem uw uitdaging aan, zei hij'

I\{aar iik moet mijn beste zwaard halen. Over een

kwartier ben i{< hier!

- 
Ik verwacht u, hernam Volkaart, die den

schelm nog vet'trouwde.
Volkaart steeg af en stond aan den zoom van

het woud. Hij wist van het volk, hoe de wolf van
Ghiste'l door zijn moeder, de vrome Godelieve liet
:behan-delen. En c]loor Bertolf in een gevecht te
.{ooden, zou ihij de arme vrouw bevrijden.

Maar Volkaart wilde Bertolf in een eerlijk ge-

vecht verslaan. Hij wachtte dus. Een kwartier
verliep... Plots kreeg Vo'lkaart een slag met een

i<nuppel op het hoofd. Een sltripmoordenaar was
hem door het ,bosch van' ac[rter genaderd. De
a,rme ridder stortte r1eer. Hij hoord'e npg een

s,tem: <<Dat is mijn wraak!>>

- 
Hij is al dood, rneesteï, zei Acke, die den

moord had bedreven.

-- Laten we hem spoedig begraven, sprak Ber-
tclf .

Het schelmstuk werd gdheel vol'trokken en de
baoze Acke kreeg Volkaarts paard tot belooning.

Iselinde was verheugd, toen ze het gebeurde
Yernam.

- 
Maar ik haat Godelieve even eïg, zei ze dien

avond tot haar zoon... Ze durft me tegen spre'
ken. Ze zal trachten naar Brugge te Ioopen en bij
Cen graaf van Vlaanderen te lrlagen, Dan word]en

25



uw goederen afgenorîen, Ze is een tooveres en

ciat is dubbel gevaarlijk.

- 
Wat wilt ge dan, moeder!

- 
Ik kan ze niet meer zien...

- 
Wel, ze zjt nu in den kelder...

-Zeikan 
toch vluchten!Dood ze, dan zijn we

ze l<wijt!
Maar Bertolf wilde dat toch nog niet. En hij

t'.ryistte met zijn moeder, die hem voor een lafaard
uitschold. O, Iselinde had een zrvarte ziel!

F,lken dag luchtte ze haar haat tegen Godelieve
en hitste ze Bertolf aan tot moord. Hij kon dan
uitstrooien, dat Godelieve gestorven was. Ze wist
e,en goed plan..

GÀdelieve verdroeg al de iboogheid van Iselinde
rnet geduïèi. Ze bad veel.

Eindelijk gaf Bertolf aan zijn'moeder toe, maar
z,"lf verliet hij het kasteel.

V"

De oude torenklok liet twaal'f slagen hooren.
Acke en Lambrecht haalclen'Godelieve uit haar

kerker.
Godelieve voelde dat ze sterven moest. Maar

cje d,rocl zou haar ver'lossing zijn, een reis naar
den Fiemel.

*- Heer. bad de martelares, in uw handen be-
.,eel ik mijnen geest...
26

Blootshoo'fd, blootvoets, in een latr-g wit kleed,
verscheen 2e... Ze vroeg naa,r Bertolf. Maar on-
middellijtr< wierpen de beulerr om haar hals den
strifii van een daartoe bereiden linnen strop, en
ie'cler een eind, grijpend, tro'kken, zij dien met
içracht toe, zoodat zij Godelieve in eens verworg'
cien. Aan alihare leden sidderde en trilde de arme
n:aagd, zonder dat haar den cijd tot een kreet
rroch gil overbleef. Zij sloeg slechts de armen
.kruiseling over hare ,borst.

Godelieve zonk bewusteloos ter aarde. Het was
niet het plan der heulen haar aldus den dood toe
te brengen, uit vrees, dat de strik bloedige sporen
op haar hals zou achterlaten. Zoodra zij verze-
kercl waren dat hun slachtoffer hen door geen
Lreet kon verraden, wrongen zij den strop los, en
croegen de beïustelooze .rtor* ,rr., 

""r, 
poel of

put op eenige schreden, van daar. Nu legden de
beulen;het lichaam zoodanig op den rand van den
put, dat het hoofd in het water hing tot beneden
de schouders, en lieten het zoo geruimen tijd;han^
sen, tot dat zij verzekerd waren, dat het leven
voor goed heen rvas.

Na het,lichaam afgewasschen en van bloed en
rnodder gezuiverd te heb,ben, droegen db moorde-
naars het in Godelieve's slaapkamer en legden het
op 't bed. Zij dekten het zorgvu,ldig, deden alle
sporen der misdaad verdwijnen, trokl<en de deur
toe, en slopen heen.
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Den volgenden morgen vêrspreidde zich het

ni** dat"Godelieve overleden was'

Bertolf keerde terug en veinsde diepe smart'

W;;;;J *i.rp de huichelaar zidh voor het bed'

Ook l".linde verscheen, maar met moeite be-

J*otg ze haar helsChe vreugde' Met de grootste

;;;;ffi *Lrd God"lieve ter ?3:d" besteld' En'het

li""*t werd pas toen naar Wiere gezonden'

VI.

Bertolf bedreef echter niet lang zijn huichel-

.,"h1ig. ïouw. Nauwelijks -waren 
drie maanden

.,--r-Ëp"" sedert den dood der arme Godelieve' of

d" sloih."r van Ghistel huwde Ripsim, ook een

feeks.
Beide vrouwen vochten weldra en Iselinde ging

heen om niet meer terug te keeren' Nijd knaagde

aan haar. leven, en een jaar na Godelieve, stierf de

booze vrouw.
Acke, die naar Londefort gezonden werd, om

cia,ar het sterven van Godelieve te melden' liet

nooit rneer van zich hooren. I{ij had al zijn have

iTreegenomen.
HLt water van he't putje waar Godelieve ge-

.Jo,od was, had genezende kracht. Het volk sprak

cver de overleden burchtvrouw dls van een hei-

lige, en al wist het niet, wat er bij 't put'je gebeurd
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*aras, toch noemde het dit naar de vrome marte-
lares.

Bertolf en Ripsim kregen een [<indje, dat den
naam Edith ontving. Het arme wicht was blind.
en werd door zijn ouders verstooten. Toen het

-',rooter werd, speelde het met de lcinderkens der
ci;enaren en werklieden, en hoorde dikwijls over
't Godelieve putje spreken...

Zekeren nacht ontwaakte 't kind, en niettegen-
staande haar blindheid, zag ze haar karnertje van
heerlijk licht vervuld. Een liefelijke maagd, in een
lang wit kleed gehuld, naderde haar bedje, en
tiprak met zoete stem:

- 
lk ben Godelieve. Ga naar 't pu'tje, waar ik

gedood werd, en God zal u heipen.
's Morgens vertelde Edith alles aan haar moe-

cier, die het kind toornig uitschol'd en een zottin
:-roemde. Het meisje ging toch naar haar vriendin-
:retjes, en vroeg hun haar naar 't putje van Gode
lieve te leiden. De kinderen declen het.

En 't rneisje bukte zich, en met bevende hand-
ies schepte ze water en wiesch zich de oogen.

- 
Ik zie, ik zie ! riep ze verheugd. O ! hoe

schoon,'hoe s,choon! ik zie u... en't putje, en't
s):as, en de bloemjes en den blauwen hemel...

Edith snelde naar huis.

- 
Vader, moeder! ik kan zien... i'k he,b mijn

oogen gewasschen met 't water van Godelieve's
putje...
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Zoo iuiohte 't kind'
Bertolf stond, t'i'*o""ttgen' Godelieve! Ziin

*l;h,;;i;'... r" zijn gewet3n snlak'

Van dien atg.ti'*J'd hij sornberder nog; hii

vermeed de -""t"h"" en dwaal'de veel alleerr

rond.
Ripsim stierf en Bertolf werd voor de tweede

,.t".1'*"dr'twnaar' De dienstmaagden waren vroe-

ger gevlucht voo'-de boo'" luimen van Ripsim'

Iin Bertolf zat nu li' àt"t"n' Ziin huishouden

;;r""";;;"irt"'a' Z"k"'"tt dag zond Bertolf ziin

knecht met linnen itt' ""t naaister om er hem-

clên van'te maken'
Onderweg e zat een jonge 

-vrou\M 
in het gras'

Z;;;.uî d"" tt"""Ët hlt linnen "" *u1kt:,::

il;;"';. De knecht bracht deze naar zrJn

rrreester en verhaalâîtii"-*"dervaren' Bertolf be-

1""f. a. hemden en schrok'^":ô,-;"i i" n"ï *"ttt van Godelieve! riep hij

uit.*"Hrj 
liep naar buiten' maar Godelieve was ver-

clwenen.
Bertolf sloot zich in zijn-kamer op gn lttl ht-

ciacht hoe hij tijn fo"d"'-edele vrouw had laten

ilh;;d;;;" il":d'"' Hij was zeer somber' Het

î""î"""irt. Eensklaps glansde in de kamer een

;;;ù ri"l',. E" i,, J; 
'Ëhi1"""1 

gtond Godelieve'

tnet de witte en roode tozet\ van het martelaar-

schap in haar lokken'
30

Kreunend zonlc Bertolf op de knieën.

- 
O, doe boete voor al het hwaad dat ge be-

cireven heht, sprah Godelieve. Word een beter
rnensch en God zal t vergiffenis sdhenken en ge

zult vrede hebben.
Godelieve verdween.
lDen volgenden dag ging Bertolf op haar graf

beloven, dat hij een ander leven zou leiden. De
v'"'olf van Ghistel was in een lam veranderd.

Zijn dochtertje werd onder de zorgen van een
goede vrouw gesteld en Bertolf vertrok als pel-
grim naar het Heilig Land.

Vele jaren later kwam een vermoeide bede-
vaarder in het klooster van Sint Winol< te Bergen,
nu Winokslergen bij Duinkerke. Thans is het
een FransCh stadje, maar in dien tijd behoorde het
tot Vlaanderen.

De pelgrim lee[< een zeer oude man. Hij ging
ciiep gebogen en zijn gelaat droeg de sporen van
ellende.

De monniiken ontvingen hem vriendelijk.

- 
Ik kom van het Heilig Land, zei de pelgrim.

Ik ben ziek en ik voel dat ik spoedig zal sterven.
O geef mij een plaatsje om te rusten!

tDe pelgrim lag dan in de zie,keùzaal. Hij at en
drgnk niet. En hij sprak zelden.

'Maar op een avond vroeg hij naar den overste.

-Vader, 
mijn llaatste oogedblik nadert, sprak

[rij. I{r ben Bexttolf van Ghistel, 
3l



De wo'lf van Ghistel! Men wist in het klooster
iat hij vroeger slecht geleefd had en zijn goede

vrouw ter dood liet brengen, maAr ooik dat Bertolf
boete deed.

rDe abt stond hem in zijn laatste ure bii. Men
bevond na zijn dood, dat BertolÊ onder het grove
b.emd ijzeren banden droeg, die hem in het
lichaam gedrongen waren, een pijniging die hij
zichzelf opgelegd had. De waarheid over Goddlie-
ve's dood was dus bekend, geworden.

Te Wiere hadden de ouders veel smart geleden.
Ze wisten nu, hoe onrechtvaardig ze Volkaart
.'an LJxem verjaagd hadden. Ook de graaf van
Vlaanderen betreurde het, dat hij zich had laten
rrrisleiden.

lHet kasteel van Ghistel werd afgebroken. En
op de plaats liet Edith een klooster bouwen, ter
herinnering aan Godelieve, die door haar martel-
ciood de boosheid overwoninen had, zooals de leer
ier liefde het ruwe heidendom in Vlaanderen
.rerdreef .

EINDE.



DE VLIEGENT

Het moet ,n'u gebeuren !

moeder en zoon spraken nog samen.
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EEN KASTIJDINC.

D,ien avond was Suzanne van Dlale op bezoek bij mevrouw van Daandel
en Richardi. Sophie zat op lraar kamer te rnokken. Ze was triestig gestemd,
ornclat ze geen gelegenheicl vond Koelman te ontmoeten.

Oucle Vestingspoort te Sluis.

,Mijnheer Vani Daandel tracl binnen. Vriendelijk groette hij Suzanne. Hij
zette zicli neer en stoorde zich niet aan 'het b'oos gezicht van zijn vrouill/,
clic hem wel buiten had kunnen kijken.

Richard werd dadelijk onrustig. Welke bedoelingen had zljn vader ?

- Suzanne, vroeg de ree'der, heeft RiChard u an meegedeelct. dat hij,
nog een tijd naar een kostschool moet ?

- Begint ge weer over dien gekkenpraat ! riep mevrouw Van Daandel
uit.


