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DE STUWE

A.

HANS

GOOGHEI.AAN

L
Maarten Karels, kwam op een kouCen avonci
van 't voorjaar 1202 door,het bosch van lVlale.
Is er ginder brand? vroeg hij zich verschrikt af.
Hij zag in de verte een ,hoc,g opslaande vlam.
Dat kan wel de hut van de oude Wieze
zijn. mompelde hij. En misschien ligt de gebrekkige vrouw al te bed en lcan ze niet vluchten.
Angstig snelde Maarten in de richting van
het vuur. Maar spoedig bleek het, dat hij zich
onnoodig ongerust had gemaakt.
Rond een hoog oplaaiend houtvuur zaten eenige mannen en vrouwen.
Als het maar geen Djypten zijn! dacht
Maarten Karels.
Djypten of Zigeuners werden zeer gevreesd.
Men wist, dat ze veel roofden en geloofde, dar
ze ook konden tooveren.

-t-

Maarten i,oord" Viut*""h spreken' De
hadden een eigen taal, onbegrijpelijk
voor oningewijden.
't Zrrll." kunstenmakers zijn, die naar
Die
Tor'hout
'trekken, zei Maarten bii zich zelf'
kwaad'
rnenschen doen geen
Hij wenschte het volkje goeden avond' De
maï]nen en vrouwen koken oP'
Een stond reqht en vroe,g:
l(gvel, zijt gij misschien uit'gezonden om
ons te ,bespieden?
--- 'W*uro* zou ik u bespieden? l'k keêr
vreedzaam naar rnijn huis 'terug, antwoordde
l/laarten.
_* De heeren kunnen niet dulden, dat arme

[{.*,
Dj;e;;"

z\Arêïvers een handvol hout uit hun bosschen
halen om zich wat te warmen. In wiens dienst
zijt gij)

.- In dien van een heer, die den arrne gaarne

lk woon te Damme en zal blij
mijn vermoeid lichaam
avondmaal,
zijn na een
uit te strekken.
Eerl lange man sprong nu ook recht.
lk vertrouw u niet, beweerderhij tot Maarten Gij zult nu rap naaï uw heer lcopen en ons
verraden! En dan moet ge terug keeren met ander dienstvolk om ons weg te rammelen. Maar
we rvillen een rustigen nacht hebben' En daarom
een aaimoes gunrt!

zullen we

u tot

morgenochtend aan een boorn

binden,

* Wel, neen, Bertrand, hij is eerlijle ! zei een

van de groep.
Zijn tronie bevalt me niet, wedervoer Bertrand, die Vlaamsch sprak met Waalsch accent.
Vlaarten Karels was ont$teld door de bedreiging. Niet thuis komen... en wat zou zijn vrouw
denken?

Maar Maarten weifelde niet lang. Vlug sprong
hij in het struitkgewas en oveï een pad snelde hij
heen.

Hij hoorde Bertrand nog razen en vloeken,
maar merkte weldra, dat hij niet achtervolgd
werd.

Veilig berei,kte hij Dammr:, toen een opkomende haven en handelsstad aan het Zwin, de
l-rreede golf naar de zee.
Maarten Karels woonde tegen de wallen in
een leemen huis, met riet gedekt. 't 'Was een
schamele woning, zooals de rneeste van het arbeidende volk. Maar vrouw Grietje zorgde, dat
er binnen zindelijkheid heerschte.
Maarten was in diençt van den heer Roger varr
Iederhamme, die te Damme een schcron huis en
in den omtrek veel goederen bezat.
Goeden avond, Maarten^ zei Grietje. Ge
zijt- laat en ik maaktte me al wat ongerust.
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Ik werd te Brugge lang

- heer, die er gebleven
mijn

opgehouden door

is'

Een allerliefst meisje van een jaar of twaalf
sprong op haar vader toe. 't'Was Liesje." en ze
werd wel eens het mooiste kind van Damme genoemd.

Is het waar, vader, dat er te Brugge zoo-

- groote heeren zijn?
veel

vroeg ze.

Ja...
Maaitje van schipper Pieters vertelde het'
- Ja... er zijn veel edellieden in de stad. En
ze- houden vergaderingen' Er is belangïijk
nieuws. De graaf wil ter l<ruisvaart. En dan zullen veel h."i"t hem naar het Heilig Land ver-

-

gezellen.

Heeï Roger ook? vroeg vrouw Grietje.

- Hij heeft er mij nog niets van gezegd. Maar
hij- denkt er toch over.

Zoo veel jaren weg naar die verre, vreem-

de-streken.

Ja... maar het is voor een goed doel. Men

wil- die wreede Saracenen de plaatsen ontnemen,
waar Ons Heere geleefd heeft. 't Is een lange
strijd. Ik heb van avond een rare ontrnoeting gehad, vervolgde Maarten.
En hij vertelde, wat er in het bosch gebeurd
was. Vrouw Grietje en Liesje schrokken.
Maaï ik was gauw weg, hernam Maarten.

-

*u'-

Ik ken beter dan die kerels den weg in

het

bosch.

Zoudt ge ,het niet gaan zeggen aan den
schoutl
vroeg Grietje.
Iiggen op het gebied van Brugge...
^- Z"_
Onze
schout ,kan niets tegen hen doen...-ô"h,
morgenochtend trekkerr ze op. Ze moeten overmorgen te Torhout zijn op de jaarmarkt.
Maarten gebruikte zijn avondmaal. Hij scheen
-be-drukt.
Zijn vrouw dacht. dat het nog van

schrih was.

Maar toen Liesje naar bed was, zei Maarten
op ernstigen toon:
ik denk dat heer Roger ook mee zal
- Ju,telkruisvaart.
trekken
En dan zal ik hem moeten vergezellen.
Grietje verbleekte.
Gii ook
ver weg... ) stamelde ze.
- Ja... alszoo
heer Roger het wil, moet ik ge'hoorzamen. Na zijn prg"
b"r, ik zijn eerste dienaar.

Ons voor jaren

verlaten
- Misschien gebeurt
het niet. maar we moeten- ons op alles voor ,bereiden,

Ik vind

!

her vreeselijk...
- Veel vrouwen
in uw geval zijn. We
- altijd fier, datzullen
waren
ik de eerste dienalr van
heer Roger was. Hij heeft ons sreeds ,;; g";;
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trouw blilven' En zoo
behandeld. Ik moet hem
goed- voor u en Liesie
ik weg ben,
-W"izal ;;;*
mogen

ilri.

à", betreft' zou ik gerust

. ,
vertrekken. "
Ats we u maar ooit terug zrent

d""k"n ! God zal ons
- Niet het
'i""tttt" b-rgngen' En boven.r, *t"'--;;;t"
behoeden
bliiven' Grietje:"
dâ, ilt.titt ku" i'L bii u niets
gezegd?
Heeft h"", Rog"' "og
- Neen... Hii-to*ft d"en sanscÏen mrddl1
*"t.td"r.htt'""'Morgenmoetikterugnaar
'Ëi-*. M"gtfiiU zal ik 's avonds meer weten'
tiia ov;1
Man en vrouw tfàtt1 no.s een treung !1
geYut
o"*l"i.,iu onderwerp' Grietje
:;J "; slieP dien nacht onrustig'
II.
Karels den volReeds vroeg keerde Maarten
Weer moest
"hi; terug' de plaats'
eenden morgen naar Brugge
vermeed
fft ï;t'î;ïo,"-r''-n'r"'
zoo bedreigd had' Wel kwam
i:.' B"';;;;
de ruwe stemil;t.-Jt"h, langs, en hij ltoorcle
men.
bii
De kerels zijn er nog! zei hji
'i"\
vrJr'
wel ':ll'
nog
Ze- maken geen haast ' Ze ziin toch is hun zaa[<'
l'lu' dat
zes uur gaans ;;î;th""t'

Welknieuws'"rir.vandaaghooren?[kmoet
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rrre thuis kloek houd"n, maar 't zo,t me zwâât
vallen vrouw en kind te verlaten!
Heer Roger van lederhamr4e was een brave,
flin'ke ridder, goedhartig en rechtvaardig voor
zijn onderhoorigen.
Hij verbleef nu in het steen van een vriend.
Maarten begaf zich naar het grauw, somber gebouw, waar veel dienstbaren heen en weer lie.
pen.

Binnen ,kort zijn we ver van hier, zei er
een, een jonkrnan. We zullen vreemde landen
zien, en terug keeren als vrije lieden. Ge gaat
toch ook mee ter kruisvaart, Karels )
Ik weet niet wat mijn heer zal doen.
- Heer Roger) Hij vertrekt... Gisteravond
- hij op een fees'tmaal hier bij mijn rtreester
heeft
zijn woord gegeven.
Maarten Karels schro,k.
Is dat waar) starnelde [rij.
- Ik heb het zelf gehoord, want ik moest de
- dienen.
tafel
Dan zal het zoo zijn.
- O, ja, want heer Roger van lederhamme
- zijn woord niet.
breekt
O, neen!
- Dan zult gij ook mee moeten.
*_
-- Dat zal wel.
* Ge zegt het zoo raar, juist alsof ge liever
7

iri",

blijven'

"o,,it
reeds vertrokken'

Ik wilde' d"t *t

t'u"duug

^": Cil riit niet getrouw4,
Maarten'
lt"tl"T
tocht'
Dat is waar-.'l-Jt, ik heb zin in den
- 't ls om te strijden"'

--- Ja .. We zullen die wilde Saracenen eens
jt"'
ÛL.*sche wapens laten voelen' Jt'
"t".
g."r, op reis tut' t""t' vreemde landen'
î.""Eiîpg-J*o"'a""
wierp de vurige jonkman

op'
zijn mt t" in de lucht en ving ze weer
meester ffad
Maarten t"*aà-"ii" "utti' Zijn
de woning en rieP hem'
uit
---Orrd.rdanif

htT'

l

ging de dienstrnan-bij
besloten de vierde kruis:'ù;;";,"ik-heb
edelen graaf
vaart mee te mal<en met "L?:"
reken ik op u'
;J.ï."t;, zei hij' En natuurlijk mijn
eerste en
om nrij te vetgezellen' Ge zijt wat werk hebtrouwste dienaa'' We zullen heel
ben, om ons voor te bereiden'
Ja, heer!
--_ if. zal u vandaag onderrichtingen geven'
ik naar
Zorg nu voor mijn ptttd' stra'ks rijd
Damme.
-*ù*"t"r,

begaf zich naar rlen ôtal' Droefheid
b";i"g-h"*. Ziltt heer sprak over dien verren'
h"i ee.t uitstapje in- den
ilff ,."ft, als goltl niet'
zijn dienaar liever
ffit.l . En hij ,,À"g't 'Wasofzoo'rt
gewoon vert"" blijven'

;i;i;
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schijnsel, dat een knecht qtipt gehoorzaamtle.
Wat zal Crietje vanavond weenen! dacht
Maarten. Ik moet me kloek houden.
Maar thans L,lonlken er tranen in zijn oogen.
Maarten wiesch en kamde ,het fier, prachtig
paard van zijn heer en kuischte het tuig.
'Werder,
de page, een edelknaap, kwam eens
zien.
Maarten, weldra gaan we op reis, zei hij.
- Ik hoorde het... Wanneer zal het zijn)
- 'Bi,nnen twee maanden, Maar die zijn
- om.
gauw

:

3;

Ji;;,

en roem te behalen...

Voor een page, ja, maar niet voor een aï-

- dienstman, dacht Maarten.
men

Hij wist wel, dat er duizenden in vroegere
kruistochten gebleven waïen en nooit meer in
Vlaanderen weer lceerden.
Zulk een lçruisvaart kon jaren duren... Zoo
lang weg van vrouw en kincl 'Wat zou Grietje
zich eenzaarn gevoelen l. Ze treurde nog om
twee kinderen, die jone bij de Onze Lieve Vrouwe kerk van Damme begraven werden.
De page praatte voort over den grooten tocht,
rnaar sombere gevoelens beheersohten Maarten
Karels.
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Toen het paard gereed stond voor zijn heer,
hwam men opgewonden Maarten roepen.
We m.g.r, allen naar de markt, zei er een''
Een monnik preekt er over de kruisvaart.
Maarten vergezelde de anderen naaï het
plein, waar veel volk bijeen vergaderd was' Op
een verhoog stond een monnik, die rnet luide
stem, het volk opriep, om met den edelen graaf.
Boudewijn het Heilig Land uit de macht der Sa,racenen te redden. Hij was zeer welsprekend en
beschreef, hoe de Christenen in het Heilig Land
moesten [ijden onder de wreede verdrul<.lcing der
heidenen.

Het volk juichte den predikant toe en als bij
den eersten kruistocht klorak het: << God wil
het!
Ridders lclommen op het verhoog en lieten
hun wapens zegenen. Er heerschte groote op'
winding.
Maarten bleef somL,er. Hij c{acht aan Grietje
en Liesje, aan hun smart, als hij rnet zijn heer
en zoo veel anderen uit Damrne zou weggevaren
>>

zijnl

Heer Roger stond ook op de rnarkt. Ziin ge'
laat glansde. Hij bemerkte wat later zijn dienaar en zei:
lvlasrlsn, nu ben ik blij, dat ik rnijn woord

-

"_r0*-

heb

gegeven

! We ,,ril"n **.*"rk.n tot

eeri

groot doel.
Maarten durfde niet over zijn bekommernis
te spreken. Maar zijn hart schreide.
Zijn meester bleef nog tot na den middag te
Brugge.

Maarten, zei htj toen, ik rijd nu naar
ge niets meeï voor mij
doen. Bespreek rnet uw vrouw het grootF

- Vandaag rnoet
huis.
nieuws.

Maarten keerde te voet naar Damme terug.
Het groote nieuws mçt zijn vïouw bespreken...
Heer Roger voelde niet, wat dit beteekende. Hij
was ook getrouwcl, en had kinderen, maar een
ridder leefde toen als voor den strijd. En mogelijk zou vrouw Blanka zelf haar man aansporen
om ter kruisvaart te trekken.
Niet ver van Darnme ontmoette Maarten een
kennis.

Op reis geweest? vroeg

deze.

- Ik kom van Brugge.
- Dan hebt ge te D'amme veel gemist. 't
Leek er \ran morgen wel kerrnis. El was een
bende kunstenmakers. Ze dansten op een koord,
slikten degens in, wandelden op hun handen en
ze hebben heel wat geld ingezameld Met den
middag trotr<ken ze naar Torhout. Ze wilden zeker reisgeld heb'ben"

- ll

Maartens hart was met sombere gevoelens
'Wat
vervuld.
'kon den zwaarrnoedigen man nu
een'verhaal over poetsenmakers schelen! Hij vervolgde dus spoedi g zijn weg... Het groote nieuws
met Grietje bespreken, had zijii meester gezegd.
Hoe zag rhij nu tegen de ontmoeting op! Nog twee
maanden en ze moesten voor 3'aren scheiden !
Maarten Karels berelkte het stadje. Voor zijn
huis zag hij een oprloop" 'Wat kon dat zijn? Zou.
den de menschen al weten dat hij rnee ter lcruisvaart moest en kwamen ze het Crietje vertellen

l

Maarten liep naar de menigte toe.
Daar is de vader! klonk het.
- Was is er gebeurd? vroeg Maarten.
-Niemand antwoordde. 't Was of ieder er voor
terug schrolc, slecht nieuws rnee te deelen. Maar
Grietje sprong schreiend buiten.
O, Maarten, Liesl'e is weg! kreet ze.
- Liesje weg... waar is ons kind danl sta'
- de man.
melde
_- Liesje is vanmorgen naar de kunstenmakers gaan zien en niet terug ge'keerd ! lammerde
de moeder"
Nu waren er lieden genoeg om te praten. Goochelaars hadden op de rnarkt een vertooning gegeven en in de straten gebedeld. Het was druk
van nieuwsgierigen. Liesje had onder de menig-
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ù" g""àurr. Er, ,r.ii"n had haar ,rio"ier ze vèrmist. Als ze maar niet door het vreemde volk
neeeggepakt was. Zulke gasten stolen wel rneer
kinderen. En Liesje was zoo schoon.
Maarten sloeg de handen vô6r 't hoofd. Nu
ook dit nogt. liin kind verdwenen!
Is de sihout gewaarschuwd? riep hij uit.
--- Ja, er is hier een van zijn mannen geweest. Hij zou een onderzoek doen. Maar we
hebben nog niets van hem gehoord! klonh het.
Wanneei zijn die kunstenma'kers vertrokken)
V66r den noen nog, antwoordde een buur- Vedl kinderen zijn meegeloopen tot buiten
man.
de poort. Maar niemand heeft Liesje gezien.
Langs waar zijn ze weg?
- Al den [<ant van Sysseele, vertelde een
- Ik was er een der laatsten bij. Maar ik zag
knaap.
Liesje niet.
O, waar is ons kind dan) schreide Grietje.
-En wanhopig leunde ze'tegen haar man.
* Ga in huis, zei deze. We moeten die bende najagen... Ik zal naar heer Roger gaan.
!7ild drong Maarten door het volk. Weldra
stond hij voor de groote woning van den heer
van lederhamme.
'Wat
scheelt er u nu ? vroeg de portier, die
Maartens
ontsteltenis zag.
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O, ik moet onzen heer sprekenl
Hij is pas terug uit Brugge...
Dat geeft niet... Mijn kind is gestolen...
Wat bazelt ge nu?
't Is de waarheid.." O, houd me niet op.

We- moeten

de roovers najagen.
\Velke roovers?

- Die
door..

'kunstenmakers

! Toe, laat me

nu

.

Ga dan 'bij den page... Heer Roger zit aan
- met rnevrouw...
tafel
De page hoorde ooik het nieuws en had medelijden rnet Maarten. Hij begaf zich bij zijn mees-

ter. Even later kwam theer Roger uit de

eet-

zaal.

Vi/at vertellen ze rne daar) Is Liesje weg?
vroeg hij.
O, mijnheer, de l<unstenmakers hebben
- geroofd I snikte Maarten, wien het was of
haar
't harte breken zou.

_- Welke lcunstenmakers?
Die hier van morgen gespeeld hebben.
- was gaan kijken en is niet meer thuis geLiesje
kornen. Ze hebben haar mee genomen.
Maar weet ge dat zeker? Is Liesje niet bij
familie?
vroeg heer Roger.
Die kerels zijn slecht. Gisteravond
Neen...
--
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wilden ze mij aan een boom binden, toen ik van
Brugge kwam.
266l Ziin het zulke gasten)
- O, he.r, jaag ze ma' Ze zijn al Sijsseele
nog niet ver zijn! O; help
v.rtrokken

mij, heer! "t'k,rtrr"r,

zelf een paard... Wacht!
Heer Roger gelastte zijn page eenige {9i,t9t"
aan te voeren, en de bende na te jagen' Weldra

*u" de kleine groep gereed en wel
pend.

'W'aar ge de kerels inhaalt, moet ge

inroepen

oui

bewa-

{e

hul-n

d"r, heer van dat gebied' zei de

edelman.

Er waren toen zooveel verschillende gewesten
met afzonderlijke heeren die er het recht handhaafden en diep beleedigd waren, als een ander
er geweldig op trad.
Ëi1tt. .lt iotp vormde zulk een heerlijkheid'
Nu, de page wist dit wel.
De ruiters vertrokken. Maarten reed naast
den page. Aan de kruisvaart dacLrt hij thans
niet.

Over een binnenweg reden de mannen in de
richting van Sijsseele. Een h-rder deelde mee'
rlat de kunstenmakers daar voorbij gekomen waren. Er waren verscheidene kinderen bij, die

*

tâ

-

en tot de
bende behoorden. Maar over een gevangen meisje
kon de schaper geen inlichtingen geven.
De hunstenmakers hadden blijkbaar snel gereisd,'Pas tegen Ruddervoorde haalden de achtervolgers hen in... De troep scheen verbaasd, toen
de page halt gebood. Een van de mannen vroeg,
wat de << edele heer >> wenschte.
Maarten had al gezien, dat l,iesje er niet was.
-_ Er is te Damme een kind verdwenen en
gij weet daar meer van, zei de page.
Allen protesteerden luid en beweerden dat ze
wel arme, maar eerlij,ke lieden waren.
Wij stelen geen kinderen, zei de aanvoerblootsvoets en haveloos meeliepen

- Daar zijn kleine meisjes en jongens.., Als
der

er een van Damme ,bij is, moogt ge me hier het
hoofd afslaan.
Er ontbreelct een man,
slechtste van den
- riep Maarten uit. Hijdeheet
hoop!
Bertrand. Hij
wilde me gisteravond aan een boom binden.
O, waart gij die manl vroeg de aanvoer,
- Ja, nu ik u goed bezie,
der.
herken ik u. ,Wel,
vriend, juist daardoor hebben wij ruzie gelcregen met Bertrand. Wij zijn vreedzarr,e liedJn,
die geen rnoeite willen hebben met de overheden.
En we verweten het Bertrand, dat hij veel te geweldig is. Hij werd kwaad en i \/an de troep wegfegaan en we zijn blijde, dar we hern kwijt zijn.

*=

16*

page.

Er wanneer is hij vertrokken? vroeg

de

Vanochtend vroeg ..

- Is hij niet met u te Damme geweest)
- Neen!
- Dan kan hij Liesje niet gestolen hebben,
zei- de page tot 'Maarten Karels.
Maar ze liegen voorzeker ! riep de arme
vader uit.
_- Liesje is hier niet.
Waar is Bertrand?

- Langs waar is die kerel weg gegaan) vroeg
de-page aan den aanvoerdeï van de bende.
Dat weet ik niet. Hij heeft stil de plaat ge'
- Och, hij was altijd een gluiperige man.
poetst.
Hij hoort in Henegouwen thuis, eïgens ,bij Door.
ni[<. Zijn naam is Bertrand van Reins Waarlijk,
heer, wij zouden geen kind weg nemen... Zie
eens, hoeveel kleinen er bij ons zijn en we hebben
waarTijk moeite ze behoorlijk den kost te geyen.
Is er een kind van Damme verdwenen?

--*

J.,..
We zijn er in vollen dag aangekomen en

vertrokken...
De page wendde zich weer tot Maarten.
Wij ,kunnen hier niets doen, zei hij. Liesje
is niet bij deze menschen en we hebben dus het
recht niet hen verder 'lastig te vallen.

-r?_-

* Maaï die Bertrand, heer!
-.- Jt, 'We
waar is hij ) En hij is niet te Damme ge-

rnoeten terug 'keeren" Wie weet is
weest...
Liesje al niet terecht
* l3s1 rne dan alleen voort rijden ! srneekte
!

Maarten.

Dat kan ik u niet beletten._.
draafde voort. Hij kwam weldra in
een drukke beweging. 't Waren lieden, die zich
naar Torhout begaven. De bedroefde man zocht,
waar hij kon, rnaar ontdekùe noch Bertrand, noch

-Maarten

Liesje.
Tegen den avond keerde

hij te Damme terug.
Liesje was nog niet terecht. Familieleden zaten
bij Grietje. De ouders waren wanhopig.
III.
Twee dagen waren in droefheid en angst voorbij gegaan. Men hoorde geen nieuws van Liesje
Karels. T'e Damme vertelde men, dat graaf Boudewijn te Brugge zou ,komen De .d.lut moes'
ten in die stad vergaderen en Maarten vergezelde
zijn meester. Hij had aan zijn vrouw nog niets
over den Kruisvaart verteld.
Grietje begaf zich ook naar Brugge, maar
niet om den praal en de pracht van den gravelijken intocht te zien. De neoederliefde dreef
haar.

_tq
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in d.r, ,r.*idi.g ,.ud grutf Boudewijn door
de stacl. Het volk juichte ,hem ioe. Hij was een

statige en minzarne vorst, die oolc over Henegouwen regeerde.
Toen hij weer het paleis bereikte, drong een
vropw naar voren. Soldeniers wilden haar terug
drijven, maar ze schreide luid.
De graaf hoorde dit.
Wie is die vrouw) vroeg hij.
- Ze wil u zel<er wat vragen, antwoondde
- ridder.
een
De vrouw scheen wanhopig. Op haar gelaat
wrong zich de droefheid. Het haar hing'haar los
over den rug.
Laat haar nader treden. zei de vorst.
-En minzaam vroeg hij dan wat ze begeerde.
Het was moeder Grietje.
flss1, sprak ze, mijn kind is me ontstolen,
en- ik smeek u het te laten opzoeken... Gij zijt
machtig, heer, en ge hebt overal uw dienaren.
Waar werd uw kind u ontnomen? vroeg
de-graaf.
Te Damme, heer. Er waren kunstenma- gewoest...
lcers
Ik kan u inlichten, zei cle heer van lederhamme,
die Grietje ,herl<end had en nader was
gekomen.
Hij deelde het gebeurde mee Wat verder stond
Maarten, die verbaasd was over de aanwezig-
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heid van zijn vrouw, màar
keurde.
\,/1e11167,

llu h".r piatt goed-

sprark de graaf, keer naar huis te-

- Ik zal bevelen dat men uw kind opzoekt...
rug
o, ik dank u, heer!
- Vertrouw op mij, en bid Cod, dat hij onze
pogingeir
zegene
!

Geleid uw vrouw naar Damme, zei de heer
- Iederhamme tot Maarten
van
De ouders verlieten Brugge, bedroefd nog wel,
maar met meer hoop in 't ,hart.
En de menschen te Brugge prezen den graaf,
die naar de bede van een arme vrouw luisterde.

IV.

De aanvoerder van de

kunstenma'kers had
gelogen.
Bertrand
Liesje Karels
Hij
wist,
dat
sluw
door een parelsnoer meegelokt had. De bende had
verscheidene afdeelingen en zoo bevond zich een
groep te Doornik. Bertrand had het schoone
kind te Damrne opgemerkt en toen besloten het
te rooven. I-{et kon bij de groep van Doornik voor
danseres opgeleid worden. Dat was ver van Damme
En nu twee weken later zat Liesje gevangen
op den zolder van een huisje bij 't bosch van
Glençon, tusschen Doornik en Valenciennes. Ze
had al zooveel geweend, sedert die ruwe man
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haar buiten Damme op pakte en in een boschje
bracht, waar hij een fleschje onder haar neus
duwde. Toen was het of ze insliep. En toen ze
waklcer werd, lag ze in een vreemde kamer en zei
een oude vrouw, dat ze niet bang moest zijn en
een plezierig leventje zolr leiden. Ze weende en
riep om haar ouders. Toen kwam die ruwe man
weer en dreigde ze te slaan, als ze niet zweeg.
Die man en vrouw hadderr haar meegenomen, altijd verder, en nu zai ze op een stoffigen, donkeren zolder, omdat ze niet wilde I'eeren da.nsen.
Gisteren had 'de man haar klappen gegeven.
Ze was doodsbang van hern.
De duisternis benauwde Liesie eî ze woelde in
het strooien dak clrn er een gat in te maken en alzoo licht door te laten" 't Gelukte haar... Ze kon
zelfs naar buiten kij[<en, rnaar ze zag niets dan
takken van hooge boomen.
Droevig zat Liesje àaar. Ze schreide weer. Ze
verlangde zoo heftig naar vader en moeder. O,
zort ze hen ooit berug zien? Ze had veel geweend,
maar ook veel gebeden...
Ze haà dien man niet mogen volgen buiten de
stad. Maar het parelsnoer blonk zoo verleidelijk.
Liesje overdacht weer al het gebeurde. Ze was
als een gevangen vogeltje in een kooitje...
Plots hoorde e stemrnen. Ze beefde, Kwam die
wreede Bertrand terug, om haar te dwingen te
dansen? Ze.zou nu wel moeten gehoorzamen;
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want ze vreesde slagen te'krijgen. De kerel had
haar gisteren zooveel pijn gedaan.
De stemmen lclonken echter niet binnen, maar
buiten. Liesje keek door de opening van het dak.
Zezag eohter niets dan,boom.n. Mu"t daar moesten in het bosch veel personen zijn. .. Ze zouden

haar misschien helpen.
plots begon Liesje om hulp te roepen.
- _En
Maar da4elijk kwam de oude vrou\ r de ladder op.
Wilt ge zwijgen! kreesch ze.
-En dreigend hief ze haar gronte
knokige hand
op.

begreep Liesjà
-in Nu
het bosch

dat de vrouw het gezelschap
vreesde. Er was L.rrc op redding.
Liesje sohreeuwde nog luider. De vrouw gaf h.;,

een klap.

den.

Ik

zal u dooden

!

siste ze. LJw mond hon-

O, w{ lag er nu een leelijke grijns op haar
gezicht. Maar Liesj,e voelde moed.-Ze .r"rrve"rd"
zich.. . Ze zag in den geest haar vader en moeder.
Ze wilde er heen. En ze gaf de vrouw zulk een
harden duw, dat ze tegen het dak viel.
I-iesje liep naar de ladder. Ze liet zich naar be_
neden glijden. 't f)eerde ,haar niet, dat ze zich wat
bezeerde. Maar de oude volgde. Ze deed het zoo
haastig, dat ze van de laddei tuimelde
"" "pii.ç;;;
vloer bleef _liggen. De
was
geslot"".
_deur
\ rrons wanhopig *lfr1ndels.-..

Wat is dat) klonk een zware stem.

-Berirand! Hij was daar... hij kwam langs achter binnen. De grendels 'bewogen zich niet. De
weg naar de vrijheid bleef versperd.
Naar zolder! zei Bertrarrd op gedempten

toon,

In de hut was een raam, bezet met geolied p.pier. In haar wanhoop scheurde Liesje het weg.
Bertrand greep haar vast en rukte het [<ind
achteruit.

Maar een man stak zijn h,cofd door het venster.

Help me, help me! riep Liesje, toen Ber- haar naar de ladder wilde sleuren.
trand
Wat gebeurt er ihier) vroeg de man daar
buiten, in 't 'V7aalsch.
Hij zag ook de bezwijmde vrouw.
Bertrand liet Liesje los en verdween door de
achterdeur. I-lij vluchtte het bosch in. Liesje
snelde naar het raarn.
O, help me! smeekte ze weer.
-De man, die een 'Waal was. verstond haar niet.
Hij riep een kamaraad, een Vlaming.
-- Help me! Ik word hier gevangen gehouden ! snikte Liesje.
* Gij zijt een Vlaamsch lsind...
Van Damme.
- En zoo ver van huis?

-- Ik ben meegevoerd.
-24-

De IVaal wilde de deur openen' màar Lot
niet. Hij liep dan langs achter. gevolgd door den
Vlaming.
-: En wie is die vrouw? vroeg de laatste.
Zii moest rne bewaken... Ze is van de ladder gevallen.
Kom eens mee, kind...
-In het bosch was een groot gezelschap van jagers, dienstknechten en heeren. Ze omringden
een voorname dame en haar juffers. De Waal en
de Vlaming, die Liesje uit de hut gehaald hadden,
spral<en met een ridder en d,eze vertelcle het gehoorde aan de voorname dame. die op een prach'
tg paard zat.
Een kind van Dam,me, zei de jonkvrouw.
O,- God zij geloofd, het moet het meisje ziin,
\ /aaïover mijn heer vader ons bericht zond, het
gestolen kind ! Breng rhet hier.
De dame was Johanna, dochter van graaf Boudewijn, die nu op eçn kasteel bij Doornik verbleef.
Liesje werd v66r haar geleid en moest haar
geschiedenis vertellen. Jonkvrouw Jchanna sprak
Vlaamsch.
Geen twijfel mogelijk... het is 't meisje,
dat opgespoord moet worden, hernam Johanna,
Graaf Boudewijn had de belofte, die hij aan
moeder Grietje deed, vervuld. Dienaren moesten
Bertrand opzoeken, maar ontdekten'den schelm
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niet meer. Anderen tru"ht.r, de vrouw tot

Le-

zinning. Deze keek verdwaasd op. Ze was nog te
suf om ondervraagd te worden. Men voerde haar
als gevangene naar het kasteel. Liesje reed daar
ook heen, op het paard van een ridder. Ze zag er
nu verwaarloosd uit. Een dienstrneid nam ze dan
mee naar een kamer. En een half uur later verscheen het meisje in al haar bevalligheid en netjes gekleed weer voor jonkvrouw Johanna.
Morgen reizen we naar Brugge, beloofde
de dochter van den graaf. En tlan zult ge u.w vader en moeder terug zien.
O, wat voelde Liresje zich nu gelu:kkig.
's Avonds kon de vrouw toch verhooid *oràen. Ze wilde eerst al de schuld op Bertrand van
Reins schuiven, maar dan moest Le toch bekennen, dat ze ook te Damme geweest was en het
kind had mee gevoerd, om er een danseres van
te maken.
tp's vïouw heeft zich zelve gestraft, zei
de
heelmeester.
Ze zal niet *.., g"rr"zen van den
val.
Vraag dàr u.r, den priester, dat hij met
haar spre,ke. Moge ze boetvaardig sterven
wenschte Johanna,
:- O,_mag dat meisje hier blijven en met mij
spelen) Dat zou ik zoo gaarne willen, zei een dametje van ongeveeï denzelfc{n:n ouderdom als
Liesje.
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't'Was Margaretha, het zusje van Johanna, die
als een moeder voor haar was, want de gravin.
Ieefde niet meer.
Ge rnoogt ook mee naar Brugge, en daar
zullen we nog wel eens verder over Liesje praten,
antwoordde jon'kvrouw johanna.
V.
Een tbode van den graaf kwam naar Damme
en vroeg, waar Maarten Kareis woonde. Men
wees hem het huisje. Daar trof de bode Grietje
aan.
\,/16u\M,

ik breng u goed nieuws. zei hij.
rnoeder wee-

--_ Van mijn kind? vroeg de
nend.

Ja..

. Liesje is terecht,.. Ga mee

naar

Brugge
en gij zult haar zien Uw man is er ai
bij...
Liesje is gevonden... err is ze gezond?

- Frisch en gezond...
- God zij gedankt en geprezen, voor dit ge- O, waar was mijn kind?
luk!
Ver van hier... trk zal u onderwege alles
vertellen...
O, ik ben dadelijk gereed.
hcorden ook'het groote nieuws. En
de bode deeùde mee, dat Liesje in den burcht van

-De Ja...
buren

den graaf

was.

_

zr:

*

Grietje hoorde nu alles, terwijl ze den bode
vergezelde.

Liesje, mijn lieveling! kreet ze, toen ze in
den burcht haar doohtertje zag en aan het hart
drukte.
Bij deze ontmoeting weenden Johanna en
Margaretha, die het treffend tooneel bijwoonden.
En ooh Maarten Karels was weer diep ontroerd"
Ge wilt nu uw kind meenemen, maar later
spreken
we wel nog eens samen, zei Johanna.
Verblijd keerden de ouders met hun dochtertje
naar Damme terug. Ieder daar sprak over de wonderlijke gebeurtenis... 't '!Vas druk in het huisje
bij den wal.

y

Eenige dagen later moest Maarten Karels dat
ander nieuws vertellen, de tijding van de kruisvaart. 't Was een nieuwe slag voor Grietje. Maar
ze begreep dat ze in die scheiding moest iberusten.
Een dienaar behoorde bijna aan zijn heer toe.
De twee maanden verliepen snel. En toen vertrokken uit Damme veel schepen. Elken dag was
het bedrijvig in de stad en de haven.
Zel<eren morgen werden Maarten Karels, zijn
vrouw en Liesje bij jonkvrouw Johanna ontboden" Nu haar vader naar het Heilig [.and zou vertrekken, verbleef zij steeds met Margaretha te
Brugge. Ze wist, dat Maarten zijn heer zou vergezellen. En ze stelde nu aan Grietje voor in haar
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dienst'te treden. Margaretha rn'ilde Liesje nog al-

tijd tot

speelgenoote.

van Iederhamme was bij dit gesprek
aanwezig en raadde Grietje aan to,e te stemmen.
Dit gebeurde dan ook.
Maarten Karels wist, dat vrouw en kind onder
goede hoede zouden zijn. Dat \r'as een troost...
Maar hij moest dikwijls zijn tranen verbergen"
Hij hield zich kloek voor zijn geliefden.
't'Was een zwaïe dag, toen hij afscheid nam.
Er werd veel geweend in Vlaanderen en HeneD,e heer

gouwen.

Graaf Boudewijn zeilde met de laatste schepen
$reg".

.

Grietje en Liesje verbleven nu in den burcht
te Brugge.

u.
Na den Zornerkwamen er boden uit verre landen met tijding.
De kruisvaarders waren nog niet naar Jerusalem doorgetrolc'ken. Te Venetië smeekten Grieksche afgevaardigCen hun hulp af, om een dwingeland uit Konstantinopel te verdrijven. En de
kruisvaarders voldeden aan da.t verlangen. toen
de Grieken beloofden levensrniddelen voor een
gansch jaar te schenken en tien duizend man
troepen voor het Heilig Land te leveren. Ze be-
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weerden, dat de tocht naar Jerusalem slechts met
een maand vertraagd zou r^rorden.
De oversten van het 'kruisleger stemden toe'
Constantinopel werd belegerd. De mannen van
Biervliet veroverden 'het eerst een punt van de
vestingen. De haven was afgesloten door een
ijzeren ketting. Twee schepen zeilden die hindernis in stu'kken en e€n daarvan was een galei, uitgerust te Dendermonde en aangevoerd door
Gwijde van Baenst.
De kruisvaarders maakten zich van Constantinopel meester. Alexis van Grielçenland kon den
troon bestijgen.
De kruisvaarders legerden daarna over de golf
en w=achtten op de vervulling der beloften. De
Grieken talmden hiermee.
Zoo was het nieuws, dat jonkvrouw Johanna
ontving. Grietje veïnam, dat ha4r man nog lcloek
en gezond was.
't Duurde heel lang, eer er weer tijding hwam.
De Grierken hadden zich ondankbaar en trouweloos gedragen. In plaats van hun beloften te vervullen, wilden ze de sohepen der kruisvaarders
in brand steken.
Zulk verraad werd gekastijd Vorst Alexis
moest vluchten. De kruisvaarders bedwongen de
stad opnieuw. En toen zou er een ander'e keizer
gekozen worden. Er wa-ren 'kruisvaarders van
vele landen. Men beschouwde Boudewijn als den
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dappersten van alle aanvoerders. Hij werd tot
heizer gekozen. De groote volksrnenigte buiten
riep: <<Hij is het waardig!
Boudewijn werd in de groote kerk van St.
Sophia gekroond. Hij zat op een gouden troon,
hield in de rechter hand een kruis en in de linker
een palmtak, en had een purpeïen' met goud bezetten mantel om.
Daarna werd er dagen lang feest gevierd. De
nieuwe keizer wierp het vollc brooden toe, waarin
gouden, zilveren en koperen muntstulcken gebakken waren.
Zoo kreeg de graaf den naam van Boudewijn
van Constantinopel.
De boden vertelden dit nieuws door gansch
Vlaanderen en Henegouwen. De keizer noodigde
veel onderdanen uit om naar het groote rijk over
te'komen, waar zij belangrijke ambten zouden
>>

bekleeden.

Johanria hoorde die tijding wel met vreugde,
maar ook met bezorgdheid. Over Jerusal,em, het
doel van den kruistocht, sprak rnen niet meer.
Hoe lang zou haar vader weg blijven?
En ook vrouw van Iederhamme en Grietje betreurden de lange afwezigheid van hun echtgenoot. Liesje [<on zoo naar vacler verlangen. Meer
dan twee jaren waren reeds verloopen.
Al dat nieuws scheen zoo zonderling.
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Johanna trouwde met f,reer Ferrand. Grietje err
Liesje bleven op den burcht.
In het volgend boekje zult ge meer hooren over
Boudewijn, Maarten en ook over Bertrand van
Reins, die wel spoorloos verdwenen scheen.
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