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DE HERBERG CDE MÀÀNr

De stadsklok galmde over hef nijvere Genf, ten teeken dat de
poorterr zouden gesloten wordenn zoodat men zich moest haasten om
binnen de wallen te komen.

Zacht viel de avond in na dien oastulmiger dag; kalm lag het
water der Leie.en Schelder weerspiegelend het fijne netwerli der
vrachtschepen.
_ Langs één der grachten gleed een hleine boot en legde aan vcor
de trappen van het huis van Simon Betfe, een der BaljuwJvan Gent et,
deke4 van het goudsmidsgild.

De man die uit de boot stapte was rijzig van gesfalte, zijne frekken
d-roegen de sporen van zorgen en denkén.-Hij ùas gekleed in zwart
fluweel ; zijn mantel, om den hals gesloten, was afgezet met scharlaken
en omzet met bont. De lange mouwell reikten bijna tot den grond. De
beurs welke aan ziln recbtewijde hing, werd door een ef{en lederen
gorde_I, met een zilveren gesp gesloten, opgehouden.

- Op ziin hoofid droeg hii een zwart fluweelen kap, en om ziln hats.
hing,_ aan een purperen band, een klein gouden kruis.

Hii klopte op de deur met ziir^ ebbenhôuten wandelstok i deze werd
hem door een vijftigjarig man met donr gelaat geopend.

- Is Simon Bette hier ? luidde de vraag.

- Neen. Hier is hij niet, klonk langzaam en spottead het antwoord.

- \À/anneer komt hij hier ?

De bediende lachte' terwijl zijn bruine oogeri oarder de rosss
wenkbrauwen schenen nee te laéhen.

- Àls ik hen hier roep ! schaterde hti.

- !oos, |oos ! bromde de bezoeker krpaad gelutmd" thans lust
het mii niet oru te gekscheren. Zeg nii of uw meester thuis is.

De groote rosse kop ging op-ea neer in bevestigenden zia.
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- Z"g foeon, dat ik hen verlang te spreken, onmiddellijk !

- Iu mijnheer, klonk heÉ langzaam uit den mond van den leecht,
alsof de woorden een. zeet langen weg moesfen afleggen voordat zij
over zijne lippen kwamen

Sinon Bâtte (ook Bet en de Bête geheeten) vlas een klein, dik
ventje met den hoogmoed vaî een reus.'Er 

was over den geheelen goudsmid eea gevoel van zijn rijkdon
verspreid. [Iij stapte als een pauw zoo fier i zijn korte dikke beenec
zetten zich neer alsof zij een Éon gotrd droegen

trn de raadzaal van Gent, v/.mneer hij op zijn rnet hoogen rug
vooizienen eiken stoel was gezeten, glimlachte men ondat zijne kleine
beentjes heen en weer slingerden, daar zii te korf vvarer' om het
voetbankje te berciken,

De heer Simon zat in zijn werkvertrek aan de tafel ea at smakeliih'
want hij kwam van eene verre reis pas thuis.

De'deur werd geopend en loos meldde de komst van fan Yoens.i 
-'Wat'! riep Simon, mijnrgoede, oude wiend, de deften van het

schippersgild ! \Maarom laat gij hem wachten.-Leid hem spoedig binnen,
Hii liep. uet zijn ko'rÉe beenfjes clea bezoeker tegemoet, die weldra

het vertrek binnenkwam, en schudde hem zeer harteliik de hand.+ ffsg gaat het u, dekenl Simon Bette verheugt zich t te zien '. zæ
cerheugd... Ik heb u niet meer gezien sinds ik Gent verliet... zeÊî Yetu
heugd... ik kom pas thuis... wat nieuws is er... geen nieuwsr v€el nieuws...
Drink een beker wijn, zet u neder... zet u neder.* een beker \ilîn.. en hoe
vaart uwe dochter Livia, uwe lieve dochter... i

' De woorden kwamen er schokkend uit, terwijl de malx om |a.l
Yoens trippelde als een hen.

Eensklaps bleef hij v6ôr hem staan en bemerkte het bezorgde'
bijna droefgeestige gelaat van den beaoeken, 

- Hoe ! wat is dat nu ! |an Yoens i man, wat scheelt a? Gii ziet
cr zoo hopeloos uit, alsof een r-amp u getroffen heeft. Is uwe Livia ziek ?

- Haar gaat het wel !: 'Wat komner drukt u dan, om den dron"-el I Gii ziet er uit of
de schippers vaê heden af nooeten sturen zoarder roer, of de Schelde
gesloten ware.

tlwe rvoor d,m ziia helaas, trvaarr voor ons 1sn min5fe is de
Schelde qesloten. Ik ben... ik ben een verloren rnan

I".o, Sii een verloren man ! Dat is onbegrijpelijk I
En toch is het zoo !
Gii een verloren man, gij de deken van de schippers van Gent en

eerste gunsteling van den graaf van Vlaanderen, zijn boezernvriend en

""turyTi'was al wat gij daar zegt, doch ben ru geen van beide meer.

- Hoe ! niet meer de deken der schippers, niet meer de gunsteling
van derr graaf ! \Mat moet dat beteekeaen ?
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- Luister, ik ben te gronde gericht door de kuiperiicn van dien
vervloekten Gilbert Matheiissen.

- Die ellendeling I riep Simon. Die sluwe dubbelhartige schelmn
die mii verscheidene malen wilde onderkruipen. Maar hoe kon Gilbert
dat doen ?

- Ik zal u dit in't kort vertellen, antwoordde )an Yoens.Ik kwam
ook om u te verklaren dat onze wiidommen wo,rden aangevallen, ge.
stoord en in genaar

- 
'Wat ! schreeuwde de kleine burge,meester, terrviil hii opspro,ng..

Neen, neen, dat zal aîet, geen enkel onzer vrijhedæ, zal, al was het
ook maar met den vinger, worden beroerd, of wee den aanrander.
Ik wil aan geheel Gent ei aan heel de wereld toonen wie en wat ik ben"

Hes Simon Bette zwaaide bii deze woorden met de arrnen in de
lucht en hieF ziin hoofd omhoog, als wilde hij eenige duimen langer
wo,rden.

Doch |an Yoens kende den bluf van het ventie en ven'olgde :

- lu, ons volk, het Vlaamsche volk wordt opnieuw bedreig4 als
vôôr eenige iaren. De partij der Leliaarts steekt weer dreigend het
hoqf op, onze graaf heult met Frankrijk meer dan ooit. Onze
is een schelln. Herinnert qii u niet meer hoe hii de partii van Freis een schelln. Herinnert gii u niet meer

reer dan ooit. Onze graaf
hii de partij van Frankrijk

lcooe tegen Engeland en driehonderd vier en tachtig
land deed jagen met roeden ; hoe hii te leperen vi
deed aanhouden en zonder vonnis liet n, hoe hii tienden
hief terwiil ons volk van honger stierf, hoe hii spotte met de wiiheden
van de Vlamingen en hen aan bandea legde ! En nu wil hii eene nieuwe
belasting invoeren, die men zou heffen op den koophandel van Schelde
en f.eie.

- Dat weet ik, doch dat kan u toch geen verloren man mat<en.

- Mii nieL Doch ik wilde die belasting niet laten heffen, antwoord.
de Jan, gii weet dat er sinds laagen tijd een viiandschap tusschen miin
geslacht en dat der Matheiissen ") bestaat Ik deed miin best om met
hen in wede te leven, tot v66r twec iaar Gilbert miine dochtc Livia ten
huwelijk vroeg. Het meisie wilde hiervan niet weten en ik evenmin" De
o'ude twist werd hierdoor weer opgewekt. Hii heeft nu den graaf ver-
wittigd dat ik miine schippers heb aangezet de belasting niet te bctalen r
ik werd van miin post ontheven en Gilbert werd tot deken der schippers
benoemd.

- De listige schobbejak ! riep Simon, en hoe staan de zaken nu I

uit het
weverg

*) (Matheûssen). Luidens eca verhaal, dat niet onwaarschiinlijk ls, bestond er
eertijds in de haven van'Damne eea oorlog tot den dood tusschen twee rijke marner
en huane afstamrnelingen. De eerste heer heette Jan Piet; de tnzeede |an Baest Tot de
afstammetingen van dea eeae behoorden de Yoensi tot die van den andere de Mahieu's.
Omstrceks't iaar l33O komt Pieter Mahieu voor onder dc riikste poort€rs van Bruggey
zijne zonæ vestigdea ziû, in Gent ea binnen het verloop van twee er twintig iareû,
van 1358 tot. 1379, wordEn vijltienmaal hunne aamen vermeld o'p de lijst der schepenen.
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- Gilbert heeft ziin broeder in de weer gesteld' zii hebben deo
eenEn schipper omgeftochf, den anderen gevleid, een derde gedreig{
zonldat dc bclasting dttt toch betaald werd. Zaa begitt de eerste aan
randing op de oude wijheden van Gent Nu spreekt men van eene heffing
op al de metalen, van het fijnste goud tot aan het gemeenste lood.

\il'at I schreeuwde het kleine ventie v/eer' een belasting op het
goud ! Dat nooit, nooif, zoolang ik'Simon Bette, overman van het goud'
smidsqilde ben, zoolang ik een zwaard kan trekken zal Gent zijne wii.
heden-behouden, trots den graaf, trots Gilbert Matheiissen, trots donder
en bliksem, trots...

Eensklaps zweeg hii, een zacht geruisch van wouwenkleef,en lief
zich hooren en de deur der kamer werd opengeworpea

De dikzak kromp ineea van schrik, want zijne vrouw trad op hem
to€.

Was Simon kleio zijn vrouw was daarentegen buitengexroon groot
Haren en oogen'waren pikzwart, hare wangen geverfd en blonken
als tomaten 

-'Wanneer zii boos was, liet zii de onderste lip hangen en
haar mond kreeg hierdoor zoo'n verdraaide uitdrukking' dat zii veel op
een tot bijten gereedstaanden hond geleek Zii was lang en houterig als
een spelnagel.

-:- 6, zoo t riep zii, terwijl zii voot |an Yoars boog, gri ziit tæag.
gekomen uit Àmsterdam; tenviil gij u daar vermaakt laat gii mii hier
in nesten zitten

- In ncsten.. Ili.. ik weet nergens van, antwoordde Simon stotte-
rend.

- Gii groote lummel ! schreeuwde de wouwr. sta opr dat is miin
plaats; sta op en geef mii het voetkussen want ik ben moe.

luo Yoens wilde vertrekken, doch Simon vreezend dat ziine teedere
wederhefft in haar toorn hem ook met klinkende woorden zou behan.
dden, verzocht hem te bliiven.

- lu, vervolgde |udith' dit was de naam van de vrouw' ik heb hier
sinds de drie laatste dagen niets anders gedaan dan_ovcr en weer ge-
loopen voor eene zaak, âie de gerneenste vrouw in Gent zou mishaagd
hebbeî.

- Maar... wat... zoo.* ik !.lr stotterde Simon.

- Zwiig. Gii ziit zoo ellendig dom dat gri den schoonsten gouden
ketting die ooit te Àntwerpen werd gemaakt en dien_de græt vP
Vlaanâeren u bestelde, verkocht aan die onbeschaamde Bianca, de slæ
van den brooddronken jongen burger Filips van Àrtevelde.

- Dat heb ik niet gedaan !

- Houd uw mond lriep wouw ]uditl kortaf, houd uw mond warit
gii kunt geen leugen van waarheid onderscheiden. Pas waart gii nqar
Àmsterdam vertrokksn of de graaf liet den bestelden ketting halen De
ketting was nergens te vinden. Ik kwam weldra te weten, dat hii doon
Filips van Artevelde was gekocht, die hem aan de ltaliaansche Bianca
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gescûonken had. Ik ben naar het huis dier slechte vïourrl geweest en heb
den ketting teruggebracht Hier is hii vervolgde zii, te*wijl zii den
kettiug op tafel wierp. Iloep den knecht opdat ik mijn handen wasch,
want 'wie pek aanraakt wordt er door besmeL

De heer Simon gehoorzaamde en terwijl hij de deur uitging, wentr<te
hii ]an Yoens, die afseheid nam van de onrneEdoogecde vrtyuw ]udith"

" Simon zou den ketting naar den graaf zendeo en ging den avond
doorbrengen in << De Maan )), een der gunstigst bekende herbergen van
de stad Gent.

Boven de deur van het oude gothische gebouw ting eea gryoot uit
hangbor4 waarop de maan stoad afgebeeld. Eea krans toonde aan, dat
er binnen wijn werd getapt.

De herberg werd gedreven door Gerard çn Martha de Msser.
Op den avond van den dag waarop ons verhaal begint, zat Gæard

de Visser met zijn knecht in de keuken een flesch te ledigel, twwiil, zii
koutten over de gebeurtenissen van den dag.

Nauweliiks'waren zij zoo eenigen t:lid gezetenof Gilbert Matheûssenn
nieuwe deken der schippers, ziin broeder Steven en hun bloedverwant
Peter, kwamen de herberg binnen

De waard en de *uË"ditt wisten, dat Gilbert den ouden deken lan
Yoens rn zijn ambt had verdrongen en traden met ecn lachje op den
nieuwen g'unsteting toei

De waardin voerde hem naar een grooten stoel, met hoogen rug, bif
dea haard, de eereplaats der herberg, die gewoonlijk werd beftleed door
Simoa Bette-

De aangekomenen dronken hun wiin zonder op iemand acht te
g€ven en schenen_ in eeo ernstig ges,prek gewikkeld, tenvirl zij eenige
papieren' welke Gilbert uit ziin zak te voorschijn trok, doorzagen

Eelsklaps werd de deur van de herberg net groot geraas gèopend
gn de burgemeester Simon Bette trad met |an Yoens de gelâgkarner
bitttren

Simon, die steeds met eerbied door den waard en de waardin werd
ontvangen, bleek thans geen ge\À/enschte bezoeker te ziin De eerestoel,
dig sedert onheuglijke tijden als ziin eigendom hier iri huis werd be.
gchouwd, was reeds door Gilbert inscno.rrea.

- 
'Wat ben ik verheugd o *""Ï te zien, zei de waardin. Hoe is de

reis vcrloopcn ? Wat wilt gij'drinken ? Eenieder die gij belieft mede te
brreng_en is hier welkom; wie het ook zij en wat hij oôk doet.

Simon voelde den steek, hii was er om geihgerd en sprak bits r

- I['aaront, vrouw zou gneester ]an Yoens hier niàt welkom ziin
zonder mtin gezelschap ; is hii hier dan een vreemdeling ?

Verwoed trad hij thans naar Gilbert Matheiissen ioe.

- En gii heer Gilbert, gij moet opstaan, want die stoel komt toe
aan den eersten magistraat vàn Gent.

Simon voelde zich zeer beleedigd omdat mea hem tha"s deo eerbied
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aiet bewees dien hem toekwam, en was verbitterd over het gedrag der
waardin ten opzichte van Yoens. Maar bijzonderlijk die $oeÏ prikËetde
f,em; het was henn reeds genoeg dat hij thuis de-plaats moest ruimea
voor zijn vrouïr/, hier was hii de baas en hij zou het bwtijzen

Gilbert bleef. zitten eî zag stout en uitdagend Simon Bette in de
qlgen en sprak l

- ÉIeer Bette, of gij burgemeester van Gent ziit of" niet, gaat mii
weinig aan, dien stoel heb ik 't eerst iagenomen en ik ga er aiet af nog
,niet vgor al de burgemeesters van Gent te zamen Deze stoel staat miJ
beter dan een andere, verstaat ge-

Sirnon werd rood van woede. Was dat geen majesteitsschennis ?

Hij antwoordde met een vloed van woorden, die elkander in dea
mond verdrongen en opeenbotsten, zoodat slechts het laatste verstaan.
baar was:

- Gii, schelm, onderkruiper, uit miin stoel zeg ik
Het antwoord van Gilbert was nog onbeschofter en deed de woor.

denwisseling ten top stijgen,
Iro Yoens die een moedig hart bezat' trok weldra partij voor zija

beleedigden vriend.

- Gilbert Matheûssen, zeidehii, heb dan toch eerbied voor Simoa
Bette, door geheel Gent beschouwd als een braaf ea goed nan.

- 1", riep Simon' zoo goed en degelijk als er iernand op de beuæ
van Gent, Brugge of Àntwerpen op voetea gaat.

- Gilbert, vervolgde ]an Yoens, vedaat dien stoel, al vras hæ
alleen om. den eerbied, dien men den burgerneester verschuldigd is. En
uw neef daar, Pieter, kan evengoed ziin kap afnemen i vrare hii zoo
slecht niet opgevoed, dan zou hij ïyeten welke houding hij moet aan-
nemen tegenover een magistraat.

- Ik ,vl niin kap afnemen of ophouden, v(xlr wien ik wil. Hebt
gii dat verstaan, mijnheer de Deken van gistereo ?

Hierbij sloeg hij verwoed de kap nog dieper op ziin hoofd.
Ook Steven Matheiissen mengde zich na, in de nrzie.
Simon Bette was zijn opgewondenheid niet meer meester, liep naar

Gilbert toe en wilde henc uit den stoel treliken, terlr iil fan Yoens de kap
van Pieter's hoofd afsloeg.

fn de worsteling die volgde werd de dikke goudsmid op den grond
{Fworyen.

tran Yoens wilde hem ophelpen' doch Pieter maakte van deze ge-
legenheid gebruik en wierp hem op den burgemeester.

Àls een tijger sprong lan Yoens op en vloog op ziin tegen
stander toe. De dikke Simon was intusschen ook opgestaan en beiden
vereenigden zii na hunne krachten om de tegenpartij buiten de deur
te werpen,

Er was meer volk in de herberg gekomen. De eene trok partii voor
den heer Sinnon, de andere voor Gilbert Matheiissen
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De waardin sloeg een kruis en schreide.
Jan Yoens riep met luider stemme zijn mannen toe:

- Werpt de-Leliaarts op straat.

- \M"g met de Klauwaarts, klonk het van de andere zijde.
De strtjd werd heviger.
Daar werd de deur der herberg openge\rrorpen en in de opening

kwam het leelijke rosse hoofd van foos te voorschijn Ziin goede, trouwe
hondenoogen schoten vonken, één oogenblik slechts, toen kregen zeweer
hun dom goedig uiterlijk,

Hij 3puwde in zlin groote handen en griinsde als een aap.

- Roep de ronde ! riep de waardin

- Een ronde, lachte de knecht, wacht een oogenblik.
Hii greep Gilbert Matheiissen beet en draaide hem herhaaldeliik in'

het rond en wierp hem dan tegen tafel en stoelen, dat heel de boel
kraakte.

- Hier ls dc ronde I kreet hii.
En hij lachte weer, de dommen zoo hateliik en zoo goed.

- Roep de stadswacht ! kermde de waardinn of er gebeurt nog
moord en doodslag i1 mijn huis. Loop' iongen' ia'nmerde ze tot haar
bediende, roep de wacht en breng haar hier.

Gilbert was opgestaan en voeht net Simon,

- Heb eerbied voor den burgemeesfer ! riep de waard.

- Hii heeft geen eergevoel genoeg om eerbied voor iemand te heb-
ben ! riep |an Yoens. Hij is een Leliaart.

- Praat varl uw eigen eer ! riep Pieter Matheiissen, maar ik denk
dat gii die in pand hebt gelaten voor een zak met oude kronen' toen gif
de esr van uïs dochter aan den graaf van Vlaanderen hebt verkocht !

- Onbeschaamde ellendeling ! riep |an Yoens. Dat is een grove
leugen. Trek dit gezæ.gde in of ik sla u neder als een hond.

- Ik zeg het en ik weet het ook ! antwoordde Pieter.

- Neem dan dit voor uw onbeschaamdheid !
Dit zeggende, gaf |an Yoens zulk een krachtigen slag op het hoofd

van Pieter, dat. deze achteruit wanftelde.
Pieter, die op dit oogenblik aan de open helderdeur stond, struikelde

en stiet tegen Simon Bette. Deze, tlenkend dat hii weer klop kreeg'
sprong op zii, met het ongelukkig gevolg dat Pieter zijn evenwicht niet
herkreeg en achterover van de steile trappen viel.

Het was een wilde slag. Het gerucht verstomde bii den val i men
hoorde een zacht kreunen, daarna een zucht, rnaar een zucht, die de
vechters met ijzing en schrik vervulde, en hun woede eensklâps deed"
bedaren

Men liep naar de trap toe; eenigen daalden in den kelder...
Enkele oogenblikken nadien werd het lichaam van Pieter boven-

gebracht. Het bloed sÉroomde langzaam uit een diepe wonde aan den
slaap, het hoofd slingerde bii elken stap der dragers slap heen cn weder-
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Het halsbeen stak bloedend uit den fluweelen kraag van den ongelukkige
ziin aek was door den slag gebroken

Op hetzelfde oogenblik hoorde men gekletter van waPeût. De stads.
racht kwam aan.

]an Yoens en Simon Bette begreper wat heû te wachtea stond, te
mesr daar de Matheiissen ia de genade van den graaf stonden.

]an fluisterde den burgemeester iets in het oor, doch deze schudde
bedeokelijk het hoofd"

Het lijk werd in een naburig vertrek gedragen. Een barbier werd
gef,oepen om te trachten de levensgeesten terug op te wekken, hetgeen
de slimrnerd werkelijk beproefde otn een kroon te verdienen

Onder de wacht bevond zich Willem Heethoofd, hii wisselde met
]an Yoerrs een blik van verstandhouding.

|an sloop zachties de derr uit en verborg zich eerst in een der hoe-
ken van de Sint-Nikolaaskerk en toen htj zag dat geen gevaar dreigde,
verdween hii in de duisfernis.

Simon Bette wilde zijn voorbeeld volgefl, doch ziin dikte verhin-
derde iedere vlugge beweging.

Gilbert, die in de gelagkamer was teruggekeerd, zag Simon gereed
om te vluchten. Hii pakte hem bij den kraag, ûok hem terug in de her.
berg en beschuldigde hem openlijk als een der moordenaars van Pieter
Matheûssen.

- Ik... Ik... de noordenaar van uv/en bloedvenvant !.* Ik.; ik !
riep Simoo ik ben zoo onschuldig als een pffr geboren kind, laaf mii om
's henels wil gaan ; il< zeg u, laat mii gaan, want anders zuJrt gii tot uw
schade en schande gew.rar worden wie en wat ik ben.

- Dat v/eten wij reeds ! zei Gilbert, gii ziit medeplichtig aan den
moord op mijn bloedverrpant t gii zijt mijn gevangene, en wel onder mijn
beschuldiging. \Mie van deze rnarulen is de hoofdman der stadswacht ?

- Dat ben ik ! zei Àrnold van der 'Wielen, een glasblazer van
Gent, die vooruit trad. Wat is er van uw verzoek ?

- Dat gii uw plicht doet' zeide Gilbert, en dezen gevangene op
miine aanklacht wegens moord in hechtenis neme.

- 
'Wat ! riep de stadswacht, dea burgemeester in hechtenis ne-en !

Dat nooit t

- Het is uw plicht, als wacht I zei Gilbæt, o'm alle personen vzrn
misdaad beschuldigd in hechtenis te nemen.

- Dat is niet volgens de wet ! riep de waard.

- Zwiig, Gerard' 't zijn uwe zakea niet Het is wel volgens de wet !
riep Gilbert.

- Zardet twijfel, zeide Àrnold van der \Mielen, dieven en boos-
doeners moet ik in hechtenis nemen, doch geen overheidspersonen, Ik
feliciteer u, meester Gilberf, ondat gij zoo goed de wett.en kent !

- Schelm I riep Gilbert, doe uw plicht of de graaf zal weten wat
e€û soort a-htenaar hii aan u hedt
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Gilbert, ziende dat nen hem niet wilde gehoorzamen, fluisterde ziia
broeder iets in het oor, waarop deze de herberg verliet. Na enkele ston-
den was hij terugr vergezeld van den hoofdofficier en meerdere stads-
soldeniers.

De zaak lverd nu spoedig uit de voeten georaakt. Simon werd, oa-
danks al zijn bewijzen van onschuld, voor dien nacht ie de gevangenis
van den graa.f gestopt, daak zij de gunst, waarin Gilbe* bij den graaf
stond.

De dikke burgeoreester schreide als een kind. In ziin verbeelding
zag W zijn vrouw dreigend voo,r zich staan, met opgeheven stok' ziin
misdaad aan henl persoonlijk besÉraffend.

En dan, was het de verkeerde wereld niet, waar onderdanen de
overheid santrrisldgn en naar de gevangenis brachten ? Bewees dit niet,
dat er in de maatschappij iets niet ln orde was en het recht voor elken
burger door de wet met de voeten werd getrapt ?

De arme man kon hlerover in derr somberen kerker overvloedig
nadeoken
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