
HOOFDSTTIK VItr

HET VBRHAÀT, VAN DEN GRIJSÀARD

In de st. ]ansstraat stond_een-groot vervallen huic dat reeds lang

onbewoônd *ds eo eivl"*ra"toosd-en gehavend urtzag, Sinds maandea

'werd het lage poortje in den zutarten muur niet rneer geopend' het slot
rvas verroest en vuil. Dien avond nochtans sloop een man in de straat
en ging tegen het poortje aanleunen, rechts en links vorschende blikken
werpend in de duisternis. Zoodra hij zekerheid had dat hij werkelijk
alleen was, haalde hii een sleutel te voorschijn en wilde het slot openen...
IJ.et ijzer knarste, doch het slot bleef onwrikbaar.

- Dat gaat niet, mompelde de man en verborg den sleutel teryg
in zijn z.ak.

Toen plaatste hii zich uret den breeden rug tegen het poortje' terwijl
ziine handpalmen heide kanten van den muur vastgrepen en de hakken
zich schrap zetten in den grond... Een forsche duw, een gekraak en de
deur vloog open. Had het gerucht geen onraad verwekt ? De man
luisterde eenige oogenblikken... neen. Hij trad binnen en duwde het
poorÉie, dat gedeeltelijk uit zijn hengsels was gesprongen' weer dicht.
Toen spoedde hii zich over een binnenplein naar het gebouw naast de
groote Sint.Bavokerk. De man scheen met de plaats goed bekend' want
zonder de minste aarzeling richtte hii ziine stappen.

Àan een hoog vensÉer gekomen, tilde hij zich op en sprong door het
verbrijzelde raam naar binnen. Met de zekerheid van een nachtdier,
gewoon in de duisternis te leven, snelde hij nu door de gangen' waar
ziin stap akelig en doodsch klonk en een vunzige lucht heno in de keel
drong. Zeker moest die kerel geen bloodaard ziin' aoch biigeloovig
\À/ezet, want ondanks de stilte en de eenzaamheid van dit verlaten huis'
daalde hij stoutmoedig de steenen {rap af, die naar de onderaardsche
gangen leidde. Daar, in een zwaargewelfden kelder, maakte hii vuur en
ontstak een toorts, die in een ring tegen den muur was vastgemaakt.

- Hier zullen zii veîlig ziin, mompelde hij, terwijl hij zifu oogen
langs alle kanten liet gaan.

fn een hoek stonden verscheidene tonnen, hii rolde deze op regel.
matigen afstand van elkander, en legde er toen planken op.

- Een goede tafel en zeker wat ruimer dan bii Gerard in << De
Maan >> !

De man lachte gedempd.

- Laat ze nv maar twisten, hervatte hij, er zal buiten niets
gehoord worden

Hij vloog opnieuw de trappen op, sloot het zijpoortie van de
binnenplaat$ zette zich op zijn hurken neder en bleef toen geruimen tijd
stilzwiigend in de duisternis staren. Na een geruimen tijd werd er op
het poortie getikt.

- 
'Wie daar? vroeg hii.

Op fluisterenden toon werd hem geantwoord t

- Dolk en kap !

- Leven de Gentenaars !
Hii ontgrendelde de deur.
V66r hem stonden drie gemaskerde manneo"
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- Nog niemand hier, loos !

- Ja wel, ik.

- Anders niemand ?

- Neen, gii ziit de eersten" Doch stil' gaat naar den kelder, de
anderen kunnen niet lang meer wegbliiven.

Inderdaad, het duurdt niet lang of er werd weer geklopt; herhaal,
deliik werd dit hernizuwd.' 

|oos zond ze allen, er waren er misschien een tweehonderdtal, naar
den i<dder. Toen het uur verstreken was' sloot hij het poortie' plaatste
er een iizeren stang voor van een buitengewone zwaarte en ging de
mannen in den kelder vervoegen.

Het was een zonderlinge mengeling van kerels die in de gewclfde
plaats dooreen spraken. Men zag er |an Yoens, Pieter van. den Bosch,
Klaas, Bruno, een monnik en anderen. Twee trokken vooral de aandacht.
Een grijsaard, wiens hoofd knikkend heen en,weer ging, wiens leden
stram en wiens lange haren sneeuwwit lvaren' doct in ziin oogen straal.
de de vlam van wilskracht en vastberadenheid. De ander was een
jongeling van in de twintig iaar. Lange lokken omkransten ziin tenger
'bleèk gelaaf ; hij scheen eene bloem, in een broeikas gekweekt' en ziin
uitgestôken arm waarmee hii ziine woorden kracht bijzettg, was rna_ger

en teer. En nochtans lag er op ziin fijn gelaat een uitdrukking van durfi
en moed. ltret was Boudewiin van der Loren, een dichter, die in de oude
Vlaamsche letterkunde hoog staat aangeschreven

Zwaar gebaarde mannen en frissche iongeteden stonden daar
'schouder aan-schouder om in heilige geestdrift de zaak van't vaderland
te verdedigen.

Zoodra foos zijn luimig gelaa! in dea kelder vertoonde, vroeg hem
fan Yoens :

- Ziin alle mannen hier ?

- Neen, antwoordde |oos terwijl hii zijn' loggen kop schudde, er
ziin er meer buiten dan binnen.- 

- Pas op uwe woorden, zeiPieter van den Bosch aal- ziit maliiker,
want |oos is een spotvogel.

- Hoe laat is het |oos ? vroeg |an.

- De klok bromde daar zooeven tien uur.

- Dan kunnen wii beginnen.
lan Yoens wenkte den nonnik, Deze zette zich aan tafel, ontrolde

eenige papieren, plaatste een inktkoker voor zich, scherpte,ziine pen el
wacÉtté. lan Yoens gaf het teeken dat de zitting zou_ wordel geopend.
Dadeliik 

-schaarden iich de mannen om de lange tafels en de monnik
oaf lezins van de meest belanqriike qebeurtenissen." zoials Pieter van den gîsôh Ëad voorspeld' was het vooral de
aanhouding van Simon Bette die een hevige opschudding tewee-g bracht.
Nog kendà men den uitslag niet van- de àfvaardiging, die b!! {e-n qlaf
stap-pen moest aanwcnden tot het bekomen van de inwijheidstelling
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van Simon, maar reeds begon van den Bosch de zaak ten voordeele
van het oproer uit te leggen. Men luisterde aaar hem in de diepste stilte
eû toen hij gedaan had, stond Bruno op en nam het woord.

- Vriendeî, zoo sprak hij, de gebeurtenissen die de misnoegdhqid
3snhifssn, vervullen mijn hart met zoete vreugde, want het is eèn feit
dat willekeurigheid het besef van eigenwaarde wakker schudt. Weldra
zal weer over Vlaanderen de fakkel van het oproer haar rossen glans
verspreiden; ieder opstandeling is een werktuig waartegen de viiande.
liike wapens zullen stukloopen. Hoog de harten, rrânn€rr hoog de hoof-
den, 't geldt onze wijheden, 't geldt ons volksbestaan.

Spreker kon niet meer verder, \ilant een oorverdoovend handgeklap
eo geiuich steeg op.

Het rosse hoofd van |oos verdween utt het vertrek Hii stonnde de
trappen op en luisterde op de binnenplaats of men het gerucht van buiten
kon vernemen. Een gegons zoemde hem on de oorea als van een uitge,
u/orpen korf bijen. 'Weer 

ioeg hij de trappen af, stiet de deur open en
klapte in ziin groote hande".

- Zoo niet schreeuwen, dep hii, men kan het bovel hooren.
De blik die hii o'p Bnrno wierp, getuigde vaa weiaig genegenheid

voor den spreken
Deze verrrolgde :
-- flet bewustziin van eigenwaarde, het gevoel nan frerheid, dat

die eigenwaarde ons schenkt, ziin de beste waarborgen v(x)r onze
wijheden...'W'anneer men het bukken moe is en de slavernij wil afschud-
den, dan is het hoofdzaak dat men tegenover zijn vijand staat net
opgerichten hoofde, bewust van ziin recht en ziine macht, hem nittartend
in het gelaat zlende. Is dit zoo, vrienden, o[ is het ræ,a niet TJ lu, ia ! riepen allen, zoo is het !

fan Yoens keek voor zich, hiJ voelde den storm naderen.
Pieter van den Bosch' voelde zijn jong bloed opborrelen" Hii balde

de vuisten.
foos keek scheel naar het puntje van ziin neûs en zel dets terqriit

de schalksche Klaas, die achter Bruno stond, ziin vingers voelde kittelen;
de monnik had de armen op zijne borst gevouwen en keek naar't gewelf.
Bruno wierp een fieren zegepralenden blik over de vergadering, toen
zette hii zijn gelaat in een valsche plooi en sprak verder :

- Vrienden, zoo vreugdevol miin hart is over de vordedngen die
wii bii de burgerii maken, zoo droef is het oolc wanneer ik hoor dat er
iemand onder ons ig die den graaf een knieval heeft gedaan en ziine
genade heeft afgesmeekt

- Schande ! riepen er eenlgen.

- Roept zoo luid niet ! dreunde het uit den mond van looe, men
zal u hooren !

- la, vrienden, er is iemand onder ons die de lafheid, de laagheid
r.6ôvet heeft gedreven den graaf, onzen doodsvijan4 te voet te vallen
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om Titil,rrji::ili,tcle a$ fe sr1ieel;en".. alsof n11' in dezen tiid van strijd niet
g,N -.- r' t'. 1 t. li c-,r:,el ri: ctÉeiii i.*a.' ti:aci:ct:'

i;1..,: ., ., r'J:1'..1 '(lt:. r:Cïri() 'i:.Iiil'f-i,rli:irlii'.': o'r;ii.rl'ieriltrc1." i:ici jl-liÉ çvtiç indel'etAad Van
dieif :,:t:.rj. t,-t', il :, ii:;i: , . t, l'l:r t 1 ,.'(. i, i:'::'.r.:ii,1-\:1.';;lt:.:rcl.irruii;-'; 'iË v0efqn.

- 
ii;rir i..l d:le 1l:il:l.r.i'il ? scirree-{iwde men.

- 
\1:...' ;fir {. *. l

Brui:;o î:i,i:Ç-,j: i;r:. I 'r:.1:.11 l''C.-:.:ti ii-.r: I;1,'::d' li:il{-e. "i'cen S:fâk hii
langzaarn, in het voilc :;-c::::i- î,.it;:-;:,:' i:.:i'.:i-tui,clit;ii:11 l'-- li* man, die zich geie*ll.;l tr,1:i::lli.: {.cir (i(ii:.i l'.i,i;,cj rll"iitcn' it î;;'(: fueeten

tOe onze leider gerpeest, Éet dceÉ r:dj icr;'J chi ii- illiiil i:ri;i.l:,: lllc"et uiÉ-

sDreken. Hii heet lan Yoens.' Deze ærededeéiinq viel als een dc:'dli -:r'

I;Y;;;l e" à&uii.", e;;;;tuigdo, o- :'; '' , '.l i ' :::'-,'' iîiiit
Schaîde ! En toch... Het rumoer was fJrcot, me:r srii:ee'.t1vde' 11i,eÊ riep'
nen uitte verwenschingen...

B*oo wilde zich ieerzetten, doch Klaas had de tci.:, van onaier de
plank geschopt en heel de rij vloog "let de beeneri t-, ."';.

- 
'Wacht, zei ]oos, ik zal u oPhelPen.

Eén sprong ea'hij bevond zich bi;-den-gevallen Bct'r'n*, gra-ep hem
bii den k""ug -eo *"oog hen zoo oiidig, dat de tong Brun0 v,it ziin
mond hing"

- Làat mij los, |oos ! hiigde h;j.

- Schurk i b"oÉd" Jooo-ik zaf uw boevenkop tegen clrn grc_nd

te pletter slaan. Bii al hât rumoer bemerkte aiemand hoe |ccs ^den
beschuldiger met hét hoofd leget _de1 vloer bonsde, ,zoodat- een- Êijne

bloedstra;l uit Bruno's neus ûe!. Nadat hij den schurk, -zooals hij hem
aoemde, had losgelaten, stond 

-]oos 
lachend op, stoof- de deur uit, de

trappen'op en k'Ëano toen spoedig het vertrek weder binnen gestormd.
' '- Zwiig toch ! buldeide hil, het kot valt straks nog in onder

uw gebruL
b"ru *u"rschuwing hielp. Àllen z'!Àtegen. |an Yoens zat daar

doodsbleek op ziin phals ; hii voetde dat het met ziin Se1aq. gedaan
zou ziin zoo Éet geiua niet dôor_ een plotselinge daad werd ?fgewend.
A[er'oogen waràn op hem gericht, hij wilde opstaan, toen Pieter var
den Bosch hem in het oor fluisterde I

- Houd u stil, ik zal alles goed naken
Hoog rees deze op en sPrak I

- Vrienden, striidsrakliers, is het geen schande dat wij wederos
elkanders daden beoordeelen in plaats van ons schouder aan schouder
tegen den viiand te keeren ? wat lan Yoens ziin_ dochter liet doen,
wërd door velen der çnzeû goedgei<eurd, ja, wer4 hem aangeradent
Het was tegen den wil van Yoens, dat hij ziin dochter naar- den graaf
zond, tegeri zijn vaderliike gevoelens, dat,hii ziin eenig-kind ia den
muil van" den Çolf wierp. Ili wil gansch de verantwoordeliikheid der
daad op mii nemen. 
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- Dat Yoens zich zell verdedige ! riep Bruno, die het bloed van
zijn gelaat had a{geveegd en de waarschuwing van }oos ssheen ver-
geten te zijn

- Iu, dat hij zich zelf verdedige, zeiden eenigen hem achterna.
Maar Pieter van den Bosch schreeuwde luider :

- Wii hebben hem fot dien sfap gedwongen. Wij hebben de
verantwoordelijkheid hiervan te dragen, wij ook moeten dus als be-
schuldigden ons verdedigen... Strijdmakkers, gij weet het hoe zarg.
vuldig ]an Yoens ons allen heeft voorbereid tot den grooten strijd'
hoe hij voortdurend ons heeft geleerd niet langer laf te bukken, hoe hii
dag en nacht waakte over onze belangen, hoe hij ons ten allen tiide
heeft aangearoedigd, ons heeft gestaald in onze gedachten voor vriiheid
en volksregeering. En nu, nu het oogenblik van handelen is aangebroken,
nu zijn wijs beleid ons volk moet aanvoeren en zijn vernuft onzen
strijd moet leiden, nu dat wij den geliefden man zoo noodig hebben,
nu konot het noodlot op zijn schouders drukken. Gij allen kent den
ongelnkkigen strijd met de Matheiissen en zijn. noodlottigen afloop.
)an Yoens werd van moord beschuldigd en moest zich verbergen. Maar
hoe kon hij, zonder zijn volle vrijheid te genieten, voor de zaak van
het vaderland ijveren, hij, die ziin goed en bloed veil had voor onze
edele zaak. 'Wij zouden oîzen leider verliezen, het hoofd dat ons allen
heeft gericht op den weg die naar het doel leidt ? Neen, vrienden,
dat kon niet, dat mocht niet.. ea ik vraag het u in gemoede : \Fie
zal ons kunnen veroordeelerr onsr die hem den laatsten doch ook den
laagsten_ slap h.ertrl'en aangeraden, den stap die hem de vrijheid terug
ga[ ?*. Wie ? Wie ?

- tr\iemand, niemand, klonk het verward dooreen.

- Tu, iemand waagt dat wii fan Yoens zouden verbannen. En die
iemand hebt gll daar zooeven gehoord, dat is Bruno. lVÏaar laat ons
de twee maflnen eens tegenover elkander stellen l 'Wie is Bruno ?
Sinds hij bij ons werd ingetijfd, kenden wij geen oogenblik van wede
1neer, hij maakte op iedere vergadering n;r;ie, zoeht overal twist. Is
dat het vaderland dienen ?

- \À/"g met Bruno ! riep nen nu.
En |oos kletste in de handen, zoodat allen dachten dat het huis

boven hun hoofden instortÉe. De mannen gingen zoo spoedig van de
eene naar de andere ziide over naarmate de eéne o[ de anderè spreker
hen kon overreden. Toen stond de grijsaard op en yroeg het woord.
Het werd stil in het vertrek, zoo stil,-dat men de adens hôorde hijgen.
De man, die witte haren had, en bij allen gezag inboezernde, iierd
door ieder beschouwd als een profeei van ziln v6lk, en geëerbiedigd
o_mdg iaren die op ziin schouders drukten. Ziii stem klonËeersf 

"wuï,doch klom naarmate hii verhaalde. 't Was of 
'de 

stem van het verleden
door zijn mond sprak.-

- Vrienden, zeide hij, vrienden, hetgeen ik hier hoor, sfennt mij
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eindeloos weemoeqlig. Ik hoon twisten en krakeelen, roepen langs hier
en langs daar : Weg met Bruno ! Weg noet Yoens ! Neen, vrienden,
zoo is het niet, weg moet niemand... niemand der uwen, omdat Vlaan-
deren al ziin zonen noodig hee[t... Moet het dan gezegd worden, tot
eeuwige sehande van ons volk, dat waar twee Mandngen biieenkomen,
er gekrakeeld wordt ?...

H;ij zag om zich heen, droef, als wilde hij de snrart uitdrukken
waarvan zijn ziel vervuld was.

- Vrienden, ik ben een grijsaard, vijf en negenÉig iarcn iljn
over mij heen gegaan, ik heb veel gezien en veel beleefd, ik zag alles
wat er in deze eeuw voor viel, van af de Brugsche Metten en de-edele,
heldhaftige pogingen van Breydel en de Coninck...

Flier rverd de man onderbroken door een storm van toejuichingen.
Iedereen stond op en zwaaide met de pet. Diep Lagen âie naâett
geankerd in_ de harten der strijders voor rechf en wijb.eid; innig werden
de twee redders van Vlaanderen bemind en gewaardeerd..

De otrde vervolgde t

- Ik heb alles gehoord, gezien en ook gelezen. Van de striemende
gedichten v31n Ja_co! van Maerlant af, tot de regeering van Lodewijk
van Male. Ik heb de Franschen in de Meidagen van tr302 te Bruggê
den schedel helpen klieven, en dgn << goedendag )) in het lijf g"pl".irt
van degenen, die niet zeggen konden r< Scilt endè Vrint I >. Ik ia[. den
ellendigen Duchatillon op de hielen en streed op den kouter te Groe.
ninghe, aan de zijde van den helfhaffigen monnik Willem van Saef.
!in_ge,n i iXr, was- er -bij toen de graaf van zijm paard geslagen werd en
heb laem den doodsfeek zien toebrenqen...

- Bravo ! dreunde eene stem. Brâvo ! Bravo !
ftret was )oos die zich opwond en warm gemaakt werd door de.

woorden van den griisaard. Het voorbeeld vàn den knecht werkte
aanstekelijk, q!!"o juichten den spreker toe en riepen :

- Leve Vlaanderen !

- Vrienden, hernam de oude, ik zag Vlaanderen in vuur en vlan
staan ^ik-zag d-e Vlaamsche vrouwen mishandeld en kinderen en grijsaards
door 't fransche wapen doorboord. Doch ik hielp ook in de 

*kerk 
van

O. L. Vrouw te Kortrilk de gulden sporen der verslagen ridders ophu"-
gen. Langdurig was de strijd dien de Vlamingen tegen Filips den Schoone,
den muntvervalscher, moesfen voeren. Ik streecl in de rangen van den
heldhaftigen zoor van Gwijde van Dampierre, den graaf ïan Thiette
en moest het beleven dat wij Zeeland verloren en Gwllde van Vlaan-.
deren voor de tweede maal gevankelijk heengevoerd #erd.
- loos zac\tte diep, ferwijl twee groote tranen uit ziin trouwe
hondenoogen liepen. Toen verdween hîj-

- Ik was op den Pevelenberg in den grooten veldslag tegen
Filips 9_qn_ Schoone. Twee u"*ot ,rooi ,ottsopgaf,g waren wii rËeds'îer
been. Wii woonden de H. Mis bii, aten éeî siuk brood én trokken
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tocn den berg af. De Gentenaars ryaren er ia groot getal onder de
bevelen van |an van Namen ea Hendrik van Vlaanderen. Gansch
dea dag duurde het gcvecht Toeri de zon joeg graaf van
Thiette de Franschen in de beek van Beuvrjr cn de trokken
die beek over, stappend op de lijken. Tevergeds rukten
ridders tegen de kleine bende van den graaf van Thiette en zij be.
zweken onder de slagen van de << goedendags ) en ook het paard vaa
dea koning werd onder hem gedood"..

Daar stond |oos aan de deur en riep :

- Zii moesten hem ook hebben kapot gemaakt !
Een algemeen gelach begroette dezen uitroep ; de grijsaard glim-

Iachte. |oos wenkte Klaas gehei'nzinnig ea fluisterde hen iets in het
oon Daarop vertrok hij met Klaas en keerde eenigen tijd later alleen
terugr or[f, naar den grrijsaard te luisteren.

Deze zette zijn v*haal voort :

- Met groote moeite kon de ftsning zich redden De ellendeling
deed overal uitbazuinen dat wii de Vlamingea, verslagen waren en riep
ziin volk op om Vlaanderen te vuur ea te zwaard te verwoesten.
Vrienden, het gevaar was groot, geheel Frankrijk kwam op ziin oproep
ter been en zakte naar Vlaanderen af. 'Wat toen gebanrde, vervulde
mjjn hart met edele fierheid. Er was geen man meer in Vlaanderen
of hii gordde de wapens aan. De vrouwen bewaakten de steden en
men kon uren in onze streken gaan, zotder een enkelen nan te
mtmoeten. Twaalfhonderdduizend Vlamingen stonden strijdvaardigr vcr.
kiezende liever te sterven dan onder't fransche juk te leven.

- Daar had ik willen bii ziin ! zuchtte )oos.

- De Vlamingen legerden bij Marke-Brag en toen de koning
van Frankrijk de rijke tenten zag der Waamsche poorteru, riep hii
snartvol uit I << Ik meende dat dit volkje vernietigd was i regent het
dan Vlamingen ? > Filips *us toteé beweesdi dat hij in" onder.
tandeling trad en den 24 September van hetzelfde iaar werd er beslist,
dat Vlaandæen ziiln eigen wetten, ziine wijheden en grenzen zou
behoudEn

Hier zv.reeg de gijsaard eea oogenblik, als neegesleept door de
herinnering aan dieû heugliiken dag i doch naarmate het verleden zich
voor ziin geest ontrolde, overwolkte zijn hoog voorhoofd.

Hii hernam :

- Doch, er is een vreeselijke maar bij, nen legde Vlaanderen
zulke voorwaarden op, dat men verklaarde liever te stewen dan zulk
een schandelijk iuk te aanvaarden... Helaas, Robert van Bethune, die
zijn vader als graaf van Vlaanderen opvolgde, teekende toch het
verdrag. Men beschuldigde Robert dat hij slechts bedacht was on &
belangen van den koning van Frankrijk te behartigen. De Leliaarts
staken het hoofd op en 's gnaven baliuws ea nrienden doorliepen
Vlaanderen en vermoorddea al degenen, die bekend rtoarden als
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Klauwaarts. Men richtte kruisen en brandstapels op en zii vergoten
aldus het adelbloed van Vlaanderen.

Aan de deur stond foos te snikken als een kind.

- Lodewijk van Never$ zoon van den graaf van Vlaanderen,
werd te Parijs gevangen genomen en kon eindelijk ontsnappen. Filips
perste zijn onderdanen gedurig uit' zoodat er een verbond tot stand
kwa- trisschen de geméenten van Artois en Viaanderen. Lodewiik
van Nevers sloot tegen de Vlamingen een verbond met Franftrijk
en dit was het sein van een aantal rampen die over ons land zouden
woeden" De ionge vorstenzoon stierf te Pariis' eenige dagen v6Érr ziin
vader, Robert van Bethune. Lodewijk van }rlevers, de tweede van dien
naarn, volgde hem op. Hii was Franschgezind tot in de ziel. Hii dep
de vloek uit over zijn land. Vrienden, ik heb toen gezien hoe de kerels
tegen heur opstonden, onder de bevelen van Lambert Baldwin en
Nikolaas Zanneki* Ik ook streed onder 't bevel van dezen laatsten
te Cassel' waar zestienduizend Vlaningen sneuvelden. Niet één week
er terug, bijna allen teten zich met Zannekin in de pan hakken Ach,
Vlaanderen was in rouw en treurde over den kloeken Zannekin,
Lodewijk van Nevers achtervolgdà de Vta-ingen, om den koning van
Frankriik genoegen te doen en bracht er nog tienduizend om het leven,
fa, vrienden, vervolgde hii het was niet genoeg dat de haat en de
wraak van den graaf geheel Vlaanderen met bloed en rouw overdekten,
hii ging nog veel verden De privilegiën van al de steden, uitgezonderd
die der stad Gent, werden vernietigd. Te Brugge werden de poorters
gedwongen den graaf te gemoet te gaan tot halverwege het kasteel van
Male en daar op de knieën ziine barmhartigheid af te smeeken i te
Yperen werd de klok van het Belfo,rt verbnijzeld. Eén man nog waakte,
Seger |ansone. Hij rukte aan het hoofd van een klein leger vooruit, doch
werd verslagen en de leider met twintig zijner getrouwste medestriiders
gevargen genomen. flelaas, vrienden, wat er toen gebeurde, durf ik
nauwelijks verhalen.

Hier zweeg de man, aangegrepen door de smart.
Bruno, die eerst woedende blikken had geworpen op fan Yoens

en Pieter van den Bosch, was langzamerhand medegesleept geworden
door het verhaal van den griisaard. Ook zijn oogen \ilaren vochtig en
getuigden hoe smartelijk hii de ongelukken van zijn volk aanvoèlde,
hoe in ziin haft het gevoel lag der qrare en oprechte vaderlandsliefde.
Allen wachtten hijgend naar hetgeen volgen zou.

Traag hervatte de grijsaard ziin verhaal, herhaaldelijk onderbroken
door een kort gesnik, 't \tras alsof de woorden hem niet uit de keel
wilden.

- Vrienden, het is verschrikkelijk wat thans gaat volgen...
Ziehier., hoe Lodewiik van Nevers, de vader van den huidigen giaaf,
met de koenste -annen van het Vlaamsche volk handelde.*

Een oogenblik stilte volgde..., de mannen hielden den adem ia,
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door de oogen van )oos liepen roode aders.

- De Leliaarts, samen oret den graaf., deden te Brugge een buiten'
gewoon hooge galg oprichten, zoo hoog bijna ats de- Halletoren. fansone
én zijne trouwè makkers werden gansch naakt door de straten van
Brugie geleid. Àan ieder kruispunf werden zii ,\et een gloeie!! iizer
gebiandÀerkt en toch, ondanks de verschrikkeliike pijnen' hielden _zii
fier het hoofd omhoog... arme mannen... daarna werden zii geradbraakt,
onthoofd en aan de groote galg opgehangen.

- Vervloekt ! ontsnapte het foos.
Groofe zweetdruppels parelden op ziin laag voorhoofd en de aders

lagen in blauwe koorden langs zijn slapen- Alleen de verwensching van foos had de stilte verbroken, al de
anderen zuregen, en men kon op aller wezen bespeuren hoe de veront-
waardiging hun harten overstroonnde, de vuisten werden gebald.

- Àah, die wreede, ellendige vorst ! klaagde de griisaard verder.
Hij berokkende ons land allerlei ongelukken en deed .ten gevolge, van
een geschil al de Engelschen aanhouden die in Vlaanderen vertoefden,
lvaarop de koning vàn Engeland, Edward III, alle Vlaamsche koop.
lieden, die in zijn land verbleven, insgelijks deed gevangen nemert"
Terzellder tiid verbood hii den uitvoer van wol. o, de ellende die toen
als een zwarte wolk over Vlaanderen hing, is onbeschrijfelijk. Geheel
ons land was een uitgestrekt bedelhuis. Vrienden, rvanneer de nood
het hoogst is, is ook deledding het dichtst nabii. Dat hebben wii destijds
ondervonden De graaf sloot wiendschap met de inwoners van Brugge,
maar die van Gent \ilaren woedend tegen hem. Dieper beet de ellende'
toen opeens een man opstond, die facob van Àrtevelde heette. Bezield
met moed en energie, plaatste hij zich aan het hoofd der Gentsche
poorters, Aan het hoofd der 'Witkappen overwon hij de Leliaarts te
Biervliet en bracht een verbond tot stand tusschen Gent' Brugge en
Yperen. Er werd een raad opgericht, die belast was met de waarnèming
van het landsbestuur, genoemd << De drie leden van Vlaanderen >. Hii
sloot een verbond met Edward III, tegen den koning van Frankrijk, en
Vlaanderen werd weer, door ziin handel en welvaarf, de koningin van
het 'Westen. Helaas, wienden, toen Vlaanderen weer zijn rechten had
verkregen, begonnen de Vlamingen te twisten. Tweespalt heerschte
onder hen, en toen ]acob weer te Gent aankwam, vielen eenige ellende.
lingen hem aan en doorstaken den Ruwaard van Vlaanderen. Àlge,
meene rouw beving de Vlamingen en nieuwe rampen braken aan.

Klaas was te rnidden der algemeene ontroering binnengetreden en
fluisterde den droef voor zich starenden |oos iets in het oor.

- la, ik kom, antwoordde deze.
En hii vertrok.
De griisaard vervolgde :

- Gij allen weet hôe Lodewijk van Male, die ziin vader was
opgevolgd, de gerneenten met sshoone beloften paaide, de gilden van
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Brugge overrompelde, Gent en Yperen belegerde. Beide steden werden
door de geveinsdheid van f,odewijk antzet en Jan van der Velde
sneuvelde er terzelfder tijde als Gerard Deniis' de moordenaar varr
]acob van Àrtevelde. Vrienden, eenigen tijd nadien ging de graa{ van
Vlaanderen naar Farijs, ten einde aldaar zijn verbond te vernieuwen met
]an van Valois, koning van Frankrijk. Ten paleize van den koning
kregen de Vlaamsche afgevaardigden' met Simon van Aartrijcke aan
het hoofd, slechts houten banken om op te zitte* Zi| antdeden zich
van hun rijke mantels en gingen daarop zitten. Toen zij het paleis
verlieten, beten zii hun mantels liggea i men liep hen achterna, doch
zij antwoondden : ( Wii van Vlaanderen zijn niet gewoon de zitkussens
met ons mede te dragen ! >>

- Bravo ! riep men door gansch de zaal,
Vrienden, ik ben oud, ik mag u dus een raad geven, die

gewettigd is door de ondervinding. Bant de tweespalt uit uwe rangen,
Vlaanderen heeft al zijn zonen noodig om zijn vroegere vrijheden te
heroveren, vereenigt u, rukt op schouder aan schouder en de zegepraal
zal aan uwe zijde v/ezen.

Op dit oogenblik werd de deur opengewor?en en stak |oos zijn
lompen kop naar binnen. |an Yoens zag aanstonds aan de flikkering
zijner oogen dat er iets onaangenaams op handen was. De handen van
foos waren vol bloed.

- Wat is er' Joos ? woeg |an Yoens.

- Wii zijn onfdekt.
Hij toonde zijne handen.

- Leliaartsbloed ! riep hij.

- 
'Wat is er dan toch gaande ?

- = 
Wii zijn verraden. De mannen van den graaf omsingelen het

huis. Ik had reeds een man in de straat zien 
"ott45luipen. 

trk liet Klaas
de wacht houden ; nu hij mij kwam roepen, zagen wij den bespieder
niet meer. K!.aas was vooruitgeloopen, eensklaps hoor ik hem een ver.
vaarlijken schreeuw uiten. Ik sla vuur, richt mijn lantaarn in de straat
en zie een man die met opgeheven zwaard Klaas van achter heeft aan-
gevallen ; ik snel toe en wring den aanvaller den nek om. Haast u,
eene heele bende volgt.
_ Een_ algenaeene v_erslagen&eid heerschte. Nienmnd was gewapend
daar gekomen, men kon iich dus onmogelijk verdedigen. be voor.
naanrste aanvoerders der oproerlingen te zamen gevangen I

- foos ! |oos ! riep Yoens.
Doch )oos was verdwenen en ziin stem klonk onbeantwoord

door de gangen,
-- Verraden ! riep Pieter van den Bosch, verraden door )oos !* Neen, neen ! dat is onnogelijk, antwoordde Yoens. Indien er

een ons redden kan, dan is het wel |oos,
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Ontsteld en verslagen aanschouwden de mannen Jan Yoenq wiens
gdaat kalmte bleef uitdrukken.

- Is er dan geen uitweg ? riep men.

- lu, er nnoet een \trezen langs den achterkant van het huis, doch
ik wees dat ook die zal bewaakt ziin

- waarom ?

- Ànders had |oos ons daar wel heen gebracht

- Maar |oos ! 'Waar is foos ?

- Ik denk dat hij om hulp is.

- Goed ! Maar waar hii uit kan, daar is oolc de rreg voor
ons allen

|an Yoens schudde het hoofd.

- Neen, neen Pieter. De man, die anders zoo loom schiint, is
vlug als een eekhorentje in 't gevaar ; hii kan ontkomen waar wii
allen in den strik zouden vallen.

De schrandere oogen van Pieter van den Bosch fonkelden dreigend
en ontevreden. Hii was wantrouwig, want er liepen zooveel verraders
rond. Yoens bemerkte die gemoedsstemrning en dit maakte hem
wrevelig.

- Ik ken het gebouw sprak hii, ik ga kijken of er nog een uitweg
bestaat.

- En waar blijven wij ?

- Hier zijt gii thans het veiligst.

- Ik wil in deze tattenval niet omkomen, vervolgde Piefer van
den Bosch. Wij hebben eene zending te vervtillen, ons leven behoort
aan het verdrukte volk. Indien men ons hier doodt' dan komt er niets
van oîze sehitterende plannen.

- 
.Wii 

zallen hier uitkomen, sprak ]an Yoens kalm, anders \fi/ere
]oos hier gebleven. Ik ga.

Hij wipte de steenen trap op en verdween in de duisternis. Boven
gekonen, hoorde hij een rumoer var \ryapens en venÀ/arde stemmen.
IIij snelde naar de eerste verdieping en keek de straat in i daar zag
hii de wacht net een heelen troep kriigslieden. Daar was geen uitkomst.
Hij hoorde duidelijk den overste bevelen ;

- Stampt de deur in !
De toestand was hacheliik voor de sanenzweerders. |oos was weg

en zou waarschiinliik zorgen dat het poortie vara achter, waardoor zii
waren binnengekomen, vrii zou wezen |an Yoens hoorde hoe de
slagen verwoed op de breede eikenhouten deur vielenr gansch het huis
dreunde er van, binnen eenige oogenblikken.zort de deur bezwiiken en
de woeste bende het huis binnenvallen" De kelder' die tot vergader-
plaats diende, was wel ver afgelegen en rnoeilijk te vinden, doch lang
zou men niet behoeven te zoeken om de handen te leggen op de sanen-
zweerders. |an Yoens zag door den rossen glans van de toortsen dat
Gilbert Matheiissen bij hen rilas en het hooge woord voerde. De graaf
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wist reeds dat er onraad broeide, de samenzweerders zouden gevat en
opgekaoopt worden" Neea, dat mocht niet. En toch...

Een bons... De deur kraakte en viel met groot gedruisch op den
vloer. Nu klonkea er woeste kreten onder het gewelf van de duistere
gang. Vlug liep |an Yoens terug naar ziine makkers. Hij hoorde hoe
langs den achterkant snarfkreten opstegea. Toen hij de deur van de
onderaardsche zaal opende, rlroeg€n vijftig stemmen te gelijk :

- \il'elnu !... wat is er ?

- Indien er geen mirakel gebeurt, ziin wii verloren ! sprak hii.
Pieter van den Bosch beet op zijne lippen dat het bloed van

ztine kin siipelda

- Verloren ! herhaalde hii 'Waar is uw |oos ? voegde hij er
bitter bii.

- Vrienden, sprak de griisaard, mijn dood is geen verlies voor
Vlaanderen, maar de uwe is eene ramp in deze oogenblikken. Kan
niemand uwer zich redden ?* lu, langs het dak !

- Spoed u dan, |an.

- Ik ? Nooit !
Men hoorde boven de hoofden voetstappen. Eensklaps klonk een

schrille schreeuw door het gebouw. Het gelaat van I"o Yoens
hdderde op.

- Daar is hii ! riep hii.

-Wie?
- |oo+ die redding brengt !
Op hetzelfde oogenblik vloog de deur open.
|oos stormde binnen, het gelaat bebloed, de rosse haren in wan-

orde, de kleeren gescheurd, hijgend, stamelend :

- Haast u, van achteren naar buiten..

- Bloed ! |oos ! riep lan Yoens.

- Het is niets. Haast u, om Gods wiMk heb de overigen in
huis gesloten, de trap komt op de binnenplaats uit. Haast u !

Men stormde door elkaar de trappen op; velen waren er die bii
het poortie over iets struikelden. Het waren de liiken der krijgslieden,
wien ]oos in de duisternis den nek had omgedraaid.
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