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Het

Feest.

't was feest op het kasteel van .syssele. Den ganschen dag had er
eene drukke beweging in en rond het slot geheerscht. De bedienden
wisten niet, waar eerst loopen, om alles in gereedheid te brengen. Maar
flu, in den vooravond, waren alle toebereidselen gemaakt en kon de
edelman zijne gasten afwachten. Deze kwarnen dan ook spoedig en werden
met de meeste eere ontvangen.
De heer van Syssele. begeerde eene winstgevende betrekking van den
Franschen koning. Hij hoopte deze te verkrijgen door tusschenkomst van
eenige voorname edelen, . die hij heden op een feestmaal genoodigd had,
teneinde ze gunstig voor hem te stemmen. De berooide Leliaart had al
't mogelijke gedaan, om zijne armoede te verbergen onder klatergoud ; hij

was zoo verwaand, dat hï niet bemerkte, hoe de bezoekers minachtend
glimlachten over het kaal vertoon.
De gastheer spande alle krachten in, om zich de manieren der
vreemdelingen eigen te maken, want natuurlijk verloochende hij alles wat
op Vlaamsch geleek, ofschoon de beschaving, wellicht minder in schijn,
maar dan toch meer in werkelijkheid, ten onzent doorgedrongen was. En
schelden op zijn eigen land en volk, achtte de Leliaart 'r beste middel om

de vriendschap der Franschen te

winnen.

Zijn zoon Reinier gedroeg zich waarlijk buitengewoon goed, tenminste
voor zooveel men zulks van hem eischen kon. De jonker at niet te gulzig,
dronk niet te veel, en deed alle moeite om grove woorden en uitdrukkingen
te vermijden. Toch mocht men vreezen, dat de Fransche dame, die aan
zijne zijde zat en aan vleitaal gewoon was, haar tafelgenoot voor een
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verontschuldigen. Zij was ziekelijk en steeds somber gestemd.
Nadat men o.rer allerlei onderwerpen gesproLen had, maar meesi o:cr'
de verovering en de onderwerping van Vlaanderen, trad eeu mianezangcr
op, die het gezelschap moest onderhouden met zijn beste stukken. Ja
waarlijk, de heer van Syssele veroorloofde zich de weelde van zuik een
kunstenaar. Hij was er niet weinig irotsch op, vooral daar hij het overbodig achtte, den hoogen gasten -te vertelien, dat deze rondreizende artist
's morgens zijne diensten voor een matig prijsje aangeboden had. De grijsaard,
want de zanger scheen reeds zeer bejaard, moest iets vernomen hebben
van de aanstaande {eestviering en zulke goede gelegenheden, om wat geld
te innen, lieten die kerels niet ongebruikt voorbijgaan.
De gasten werden onthaald op eenige weinig beduidende iiederen en
de ouderiing tokkelde ter begeleiding allerellendigst cp eene lçleine harp. De
heer van Syssele bedwong zijn diift uit eerbied voor zrjn genoodigden,
anders hadde de arrne minnestreel ongetv.,ijfeld eenige bange stonclen
doorleeft, want allerlei verwenschingen en scheldrvoorden lagen den edelman
op de lippen.
Zeker uit medelijden met den kunstenaar,' klapten echter de meeste
Franschen in de hanclen. ten tceker van goedlieurirg.
Zing ons eens een lied van de ridders tegen de kerels ! gebood
de kasteeloverste. .. Edele darnes en heeren " spral hij glimlachend tot de
vreemdeiingen, dai is onze strijdkreet tegen de Coipers en laten, die het
durven wagen, zich met der adel te vergelijlren. Sta mij toe, u het te
vertalen.

Deze zang had veel bijval, behalve het laatste vers. 't Scheen dat de
grijsaard zich vergiste, want in plaats van het vers, waarin de ridders
dreigen

:

Men zal ze slepen en hangeir,
Hun baard is al te lang,
hlonlc het

:

Zlj willen de kerels doen grijnzen,
Al clravende over het veld.
Hij is koener dan ze peinzen,
Hij beeft voor geen geweld.
Jonker Reinier sprong zoo wiid recht, dat ook de dame aan zijne
zijde verschrikt oprees, vreezende, dat er iets geweldigs zoo gebeuren.
gebarste stem...
- Zijt ge ziirneloos, heesche notekraker, rnet uwe
wat huilt ge daar ! schreeuwde de zoon van den gasTheer woedend. is
dat ons lied )
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- Verschooning,
Laat het niet meer gebeuren of ik sla uwe valsche harp op uw
grijzen kop aan stukken ! Alloh, 't andere Iied en rap
Reinier had deze onbeschofte woorden in 't Viaamsch gesproken,
!

zoodat de genoodigden ze niet begrepen. Nu vroeg een der edelen :
- Hoe leefden die kerels toch !
Ik kan er u een laten zien, riep de heer van Syssele fier. Een
dier wezens, een mensch, ja, in gedaante, maar eigenlijk een dier, zit in
den kelder onder mijn slot gevangen. Ik zal hem hier laten brengen. Ge
kunt er u dan zelf van overtuigen, welke gasten zich tegen den adel durfden
verzetten.

Weinigen tijd later verscheen Arnold. De jonkman was niet gebonden;
Met zijne lange, verwarde haren, zijn ongeschoren baard, zijn vermagerd en
bleek gelaat, waarin de oogen hol stonden, zag Breydel's neef er inderdaad
schrilçwekkend uit. De Franschgn staarden hem met blikken van aflceer aan.
Spreek eens een woordje en vertel aan dit voornaam gezelschap,
hoe wij u den hoogmoed afgeleerd hebben I zei de kasteelheer spottend
tot den gevangene.
Ik zal een woordje spreken, antwoordde Arnold in 't Fransch.
Dames en heeren, ik ben Vlaming en, liever dan mijn aard te verraden,
sterf ik als martelaar in een kerkerhol. Maar hij daar, en de tere Klauwaart
duidde zrjn vijand aan, hij is een lafaard, hij heeft zijne eer verkocht
voor geld, hij verloochent zûn eigen land om vuil gewin, hij vreest den
strijd, maar kruipt voor een vreemden vorst.
- Zwijg, zwijg ! donderde de Leliaart.
- Binden kunt ge me, maar doen zwijgen, neen, eerlooze schurk !
bulderde de gevangene. lk ben vrij, al meent ge mrj te vernederen, vnj
ben ik, vrij vah ziel, van geest !
-kleedEn vrij van lijf zult ge ook wezen ! tierde nu de minnezanger,
zijn
afwerpende. Arnold, ik ben Flip, uw vriend ! Vlaanderen den
Leeuw ! D" Klauwaarts zrjn in uw slot, heer van Syssele ! Op, op,
vrienden, heil onzen graaf, heil Brugge !
De verwaning tusschen de gasten te beschrijven is niet mogelijk.
Arnold zelf scheen een oogenblik wezenloos. Dan, den toestand begrijpende,
wierp hij een dienasr omver en stond.nevens zijn makker.
Heil den Klauwaarts ! klonk eene donderende stem aan de déur.
-'
Breydel was daar, aan 't hoofd van eene gansche bende Vlamingen.
De heer van Syssele gelukte er in langs eene kleine zijdeur ie ontsnappen, zich niet in 't minst om zijne gasten bekommerende. Reinier wilde
zijn vader volgen, maar Arnold sprong hem bliksemsnel naar de keel.
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gevangen !

De Fransche

u

zich moedig te verdedigen.
gebood Breydel. Trouwens we strijden niet tegen u,
tenminste nu niet. Dat ware laf I Gij kunt heengaan. Ja, heeren, zoo
handelen de onbeschaafde Klauwaarts ! Maar weldra zullen wù u bevechten,
niet rustende tot de laatste Franschman verdwenen is. Spoed u, want binnen
eenige oogenblikleen knetteren hier de vlammen. Dit rooverskrocht moet
verdwijnen !
De angstige bedienden smeekten om genade.
hebt niets te vreezen, hernam de deken der beenhouwers. Ge
- Gij
zijt nederige Vlamingen, doch ik hoop, dat ge nimmer meer een Leliaart
dienen zult. Voeg u bij 't ieger der ware Vlarningen !
De gasten, geweldig gestoord in hun feest, verlieten haastig het siot.
De Klauwaarts zochten 't kasteel af naar den heer van Syssele.
I-ltj zal ontsnapt zijn langs de geheime gang, zei Maarten, de
oude portier, die zich ook onder de bevrijclers van Arnold bevond.
-_ De Leliaart kan reeds in 't veld rvezen.
De meesteresse van 't kasteel was met voorkomenheid behandeld en
door hare dienstmaagd naar Brugge getreid geworden.
En deze vlegel ) vroeg Flip, op Reinier rvijzende, die rilde van angst.
Hij moet sterven, sprak Breydel beslist. Kom hier, die dezen
schurk van iets te beschuldigen heeft !
Talrijke buitenlieden, die gaarne hunne hulp leenden tot de verdelging
van 't gehate slot, traden vooruit.
FIij heeft mij gedurig mishandeld, zei er een.
- Mijn vrouw is van droefheid gestorven, door zijne schuld, vertelde
een tweede.
Gisteren nog kapte hij met zrjn zwaard, .., ziet ge de wonden,
kreet een derde, zijn hoofd ontblootende en een litteeken toonende. En weet
ge waarom ? Omdat ik zeer nederig eene opmerking maakte over het vertrappelen van mijn reeds schralen akker door zijn paard.
Nog meer eenvoudige zwoegers voerden betichtingen aan. Reinier kon
van vrees geen woord spreken. Hij beefde over al zijne leden en zag wit
als een lijk.
Genoeg, genoeg ! onderbrak Breydel. Zijn vonnis is geveld.
-- Genade, genade ! kermde de jonker.
Maar men luisterde niet naar zijne stem. Eenige oogenblikken later
'Wapens

heeren trokken hun degen, bereid

neer !

-Lfihing hij aan een boomtak en zrjn lijk werd beschenen door de vlammen,
die weldra het slot van Syssele vernielden. t)
Arnold was schier uitzinnig van vreugde over zijne onverwachte verlossing. Hrj had honderden vragen te stellen en toen hij alles vernomen had,
drukte hij sprakeloos doch innig de hand van den trouwen Flip.
Breydel's knecht had zijn doel bereikt. De waarzegster wist hem allerlei
bijzonderheden over het te houden feest te geven en de stoutmoedige jongen
ontwierp toen een plan, dat opperbest gelukte, zooals we zagen. Als min.
nezanger vermomd, verkreeg hij toegang tot het slot. Zijne vrienden, eene
kloeke bende Klauwâarts, aangevoerd door Breydel, naderde 's avonds het
kasteel. Op 't lbatste oogenblik geluLte de verkleede rninnestreel er in, de
dienaren te 'verschalken en de poort te openen. De Vlamingen trokken
snel, behoed door de duisternis, binnen. Een knecht werd overmand, geboeid
en verzekerd. Breydel en zijne getrouwen verdoken zich in de achterge'Wanneer
bouwen.
Arnold uit den kerker gehaald werd, moest de aanval
geschieden. Dat de gevangene aan de genoodigden vertoond zou worden,
had de waarzegster verteld. Deze vrouw gaf ook het teeken, toen Breydel's
neef voor de Franschen stond. Het overige weet de lezer.
Willem van Gulik vernam met vreugde 't nieuws van de zegepraal.
Den volgenden dag deed de overste der Klauwaarts een aanval op Male,
't slot dat met soldeniers bezet was. De sirijd duurde niet lang, doch was
zeer hevig. De overwinning bleef aan de Vlaamsche zijde. Vele Fransche
krijgslieden werden gedood ; de overigen vluchtten en Male onderging het
zelfde lot als 't kasteel van Syssele. Daarna trok Willem van Gulik Brugge
binnen. Talnjke Leliaarts sloegen op de vlucht. Het volk iuichte den redder
toe. Het uur der bevrijding sloeg. Vlaanderen zou van zijne verdrukkers
veilost worden.
l) En men siak 't vuer in 't huis van den edele riddere, den heere van Syssele, tenopziene hij een
Leliaart was, en bovendien ook een oude, verwortelde vijant 's iants en van den huise van Vlaanderen wae.
(Naar Kroniek van Despars.)
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