
HOOFDSTI,JK XVIN

HET GIF DBR SLÀNG

]an Yoens werd tot hoofdman der stad Gent uitgercqen, Zrin
e€f,ste daad was, zich onverwijld te vetzetten tegen de werken der
Bruggelingen, die de [,eie met de Reie wilden verbinden door middel
rraa een vaart, loopende van Deinze tot Sint |oris ten Distel. Dat het
verznt gemeend was, bewees het oprich{en van twee gewapende troepen'Witkappenr onder het bevel van Arnold de Clerck en Gerard Simon
Colpaert.

De Bruggelingen waren iuist bezig met delven tusschen Àalter en
Knesselare, toen de Gentenaars aankwamen. Hef grootste gedeelte der
werklieden nam de vlucht, zii die weerstand boden, werden gedood.
Daarna bezocht |an Yoens beurtelings de steden Dendermonde, Aalst,
Deinze en Ninove, alwaar men hem met weugde ontving. Evenwel
beg"""p Yoens, zoo goed als Àrtevelde, dat de beweging in Vlaanderen
geenszins kon worden beschouwd als de eenparige uitdrukking van den
gationalen wensch, zoolang de burgerij van Brugge zieh daaimede niet
had vereenigd. fan Yoens besloot dus zich aan het hoofd van tien
duizead zijner nannen te stellen, ono Brugge tot onderwerping te
dwingen.

Het was ongeveer negen uur in den norgen. Naast de rijen der
V/itkappen en toegerusfe burgers, bevonden zich vrouwen, kinderen en
grijsaards' die afscheid namen van degenen die zii liefhadden. Daarna
trok de oneindige stoet van volksmannen de Kortrijksche poort uif, op
\reg n.rar Deinze.
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Een mager, nisvormd, oud manneke hinkte en trippelde langs de
gelederen. Een vuile, slordige plunje hing om zija kreupeL kifr. i ziin
gezicht drukte wantrouwen nit en de valsche oogen gluurden onheil-
spellend.

Hé, Bernard, kronlne vader Bernard ! riep Arnold de Clerck.
De gnjzo gluipende kijkers van den wek sperden zich wijd opeo

toen hij antwoordde :

-- Ik zeg u dat de graaf met een groot leger naar Vlaaaderen
kont, ik heb duizenden soldaten gzzizn, jao duizenden en duizenden.

Dit verwekte algemeene ontsteltenis.
ÏJ:ij zag schuw in het rond en voegde er aan toe I

- Gii zijt verkocht !
Hadden al de mannen plotsetring van eene geheimoinnige, onzieht.

bare han{ een slag in het gelaat gekregen, nog had hunne verbluftheid
en verbazing niet grooter kunnen zijnals bii dit gezegde.

- Verkocht ?

- lw verkocht.

- Aan wien ?

- Àan den graaf.
Een doodsche stilte heerschta Àrnold de Clerck was bleek als

linnen geworden.

- Door wien ? vroeg Vercammen, een forsch gebouwde smid.

- Door wien ?... wel door wien anders dan dengener die u aanvoerf,
Door |an Yoens ?

- la.
- En waarom dat ?

- lu, dat is een heele historie. fan Ycens heeft een schoone
dochter en hij wil ze tot gravin verheffen en...

Een bons ! een gekerm !... De ellendige vrek tuimelde ia het zand i
Àrnold de Clerck had hem een klinkende oorveeg toegediend.

- Dat is gemeen, riep Vercammen, de zware vuisten vooruit-
stekend.

- \11/at, Vercammen' gii durft dien schurk verdedigea die ]an
Yoens een verrader noernt ?

- Raakt geen weerloozen. Omdat die sukkelaar krom ea zwak is,
durft gij hem te lijf ; maar û1r eer man rnet twee sterke armen u den
striid aanbied, nu strijkt gij de vlag.

- Ik vecht tegen geen witkap I

- Omdat gij te laf. ziit.

- Te laf ? Het woord striemde Arnold de Clerck in het gelaat als de
slag van een karwats. Te laf ! Dat zw hij ondervinden. Gelijk een
getergde leeuw sprong hij op den reusachtigen, breedgeschouderden
smidsbaas toe. Een vinnige strijd ontwikkelde zich, terwiil de \Mitkappen
zich om hen schaarden en de oude jood als een iankende hond bleef
rondloopen, aldus de woede van Versa""'en aanhitsende. Deze onvoor-
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qs'ne gebeurtenis verwekte een algemeene opschudding. Het groote leger
serd een oogenblik in zijn gang gestuit.

- 
'Wat is er ? vroeg |an Yoens toen hii die stoornis in de rangen

æg er een donker waas kwam over zijn gelaat.

- Een gevecht, kapitein ! klonk het in het rond.
Hij drong door de massa heen, die eerbiedig voor hem uif den weg

$ing" tot op de plaats waar de twee rnannen met een vreeselijk gebeuk
ran vuistslagen, op den grond worstelden, Ziinekracbtige handen grepen
de twee vechters en rukten hen van een. Eerst zag bij het bebloede,
guwollen gelaat van Vercammen. Toen bekeek hij den ander, eveneens
bloedend en erg gekneusd.

- Wat I gij I Àrnold de Clerck !
Hij kende Àrnold als een voorbeeldigen, braven iongen. tlii bezat

æa goed harf, doch was wild, maar dit alleen tegenover den vijand.

- 
'Wat beteekent dat ? woeg Yoens.

Àrnold de Clerck beurde het hoofd op,

- Het is mijne schuld ! sprak hij.

- ïIwe schuld ?

- Iu, kapitein.

- Dat kan ik moeilijk aannemen.
Yoens bekeek Vercammen. Deze was beschaamd over hetgeen er

wa! voorgevallen. Nu hii Yoens voor zich zag en in dien open blik keek,
verdween het wantrouwen dat de vrek had verwekt geheel en al. ,

- Het is oaijne schuld, zei Vercammen beschaamd.

- Ik moet weten wat er hier gebeurd is" hernano Yoens, meÉ de,
zellde onverbiddelijke gesfrengheid.

Niemand antwoordde. De aanvoerder werd meer en meer nieuws-
Eetig. \Maaro"," wilde men hem de reden vau den twist niet zeggen?

- Àrnold de Clerck, sprak hii als bevelhebber der troepen, beveel
ik u mii te zeggen, wat de oorzaak van den fwist is geweest*. waarom
hebt gij gevochten ?

- Omdat.., kapitein... omdat Verca--en mii lafaard heeft gen
ao*-d.

Yoens bezag den smidsbaas, die beschaamd naar den grond keek
Hij besefte, dat hier iets buitengewoons was voorgevallen en ziin instinkt
zeide hem' dat het thans het oogenblik niet was om verder aante dringen.

- 't Is wel t sprak hii, ik zal die zaak latæ onderzoeken.
Zich toen Éot de anderen wendenden beval hii ;

- Allen in 't gelid... Vooruit !
Op dit bevel liepen de mannen aaar hun plaats {erug en spoedig

rr:rren de rangen hervormd.
Voor het oogenblik had de lastertaal riog geen vruchten gedragen,

rp'as de wraak van den ellendigen woekeraar, het eerste gif der listige
slang.
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Bloedrood ging dien dag de zon onden Het leger der Vlamingen
sloeg zijn kamp op te Deinze en werd door de bevolking dier stad harie-
liik ontvangen. ÉIet was een algemeene vreugde. Morgen zou meû op
Brugge aanrukken en hare bewoners trachten te overhalen om tegen den
viiand hunner priviiegiën samen te spannen. |an Yoens was vol hobp,
niemand toch, geen enkel Vlamimg, zou den burgeroorlog verkiezen in
plaats van gezamenlijk {egen den graaf op te rukken.

Arnold de Clerck had dien dag mistroostig rondgeloopen. IIii was
een brave iongen, doch hetgeen de kromme Bernard onder de \Mit-
kappen had verspreid' wilde hem niet van hef hart.'Waar was de woc.
keraar gebleven ? Hij bestroot hem te gaan opzoeken, hem de verrader-
lijke _en leugenachtige tong uit den mond te rukken.

Hii steeg te paard, rende naar Gent, maar rnoest onverrichter zake
;keeren. De woekeraar \À/as niet in zijn huis teruggekeerd. Het kleineterugkeeren. De woekeraar \À/as niet in zijn huis teruggekeerd. Het kleine

meisie dat de lezer reeds kent en dat hij tot ziine meid had gemaakt,
zeide hem dat Bernard het leger gevolgd en voor lange dagen afwezigzeide hem dat Bernard het leger gevolgd en voor lange dagen afwezig
was. Een qedachte schoot de Clerck door het brein Zoo de schelm eenswas. Een gedachte schoot de
naar het leqer van den ora,
van de plannen van YoenÀ ? De Clerck bezat een goeden draver, de

leger des a
hij besloot dus een uitstap te doen, te meer daar hij hei
rendaags toch gemakkelijk zou kunnen inhalen. Hij reed

was nog

in de richting van en kwam tegen den avond in de stad aan.
Aan de poorters vroeg hij of men niet een oud ventje gezien had, hinkend
aan het linkerbeen, met een leelijk gelaat en borsfelige haren.

- O' riep de schildwacht, die dadelijk den persoon neende te
herkennen, die heeft voor een paar uren geheel de wacht haar kronen
afgetroggeld.

- De wacht ?

- Ia, hij kwam hier bijna halfdood aan, wij hadden nedeliiden
met hem en gaven hem te eten en te drinken, terwijl wii hem in het
wachthuis lieten uitblazen... en rveet gij hoe de schelm ons beloonde ?...
FIij haalde dobbelsfeenen uit zijn zak en sfelde ons een worp voor... Hii
had juist nog drie sfuivers, zeide ftLij, die hii wel wilde wagen... Uit
rnedelijden stemde nen in ztrjm verlangen toe... Men wierp, bleef werpen
tot al onze stuivers en kronen verdwenen ïyaren in de zakken van dien
ellendigen hond... Ik rvou dat ik hem onder handen kreeg, ik brak hem
wis de kronrne beenen...

- En waarheen is hij gegaan ? woeg Àrnold.

- Hii is de stad doorgetrokken, den weg naar R.onse op.

- trk dank u, zei de Clerck.
Hij wilde heenriiden.

- Heeft hij u ook bestolen ? woeg de krijgen

- la.
-,,Als gij hem zijn rekening toedient, voeg er dan voor noij maar

eene afkorting bii de rest zal ik hem zelf wel geven, zoo de duivel wil
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<'lVaar gaat gii heeo ? >> vroeg Arnold. (Blz. t52l



dat de kromme schelm Bii ooit weer onder de handen valt.

- EIet is goed, zei Arnold.
Hij gaf ziin paard de sporen en vlug als de wind verdween hij.

- Een kranige kerel, mompelde de wacht, en wat vlamden liin
oogen,.. Het is te hopen dat de kromme hem onder de handen valt, ik
geef geen oortje voor ziin leven meer.

Àrnotrd de Clerck was op een ui{gestrekten heidegrond, nabij Schoo-
risse. De zon was ginder ver achter de heuvelketen reeds ondergegaan,
alles was rustig en kalm. Àrnold twijfelde er aan of hij Bernard dien dag
ûog zou vinden, het was immers oirmogelijk dat de gebrekkige woekeraar
den-elfden avond nog Ronse zou bereiken. Denkelijk zoa hii ergens ee$
onderkomen vragen en dan werd de opzoeking moeilijker en was er vecl
gevaar dat hij hem niet vinden zoa.De woekeraar kon ook best den weg
over Doornik nemen, zoodat Arnold zijn spoor geheel zou bijster worden
Moedeloos reed hij verder, de heide op, toen hij eensklaps een gestalte,
zag bewegen op een zeven honderd passen voor zich. Hij hitste ziin
paard aan en enkele oogenblikken nadien uitte hij een kreet van blijd.
gchgp. Het was inderdaad de oude Bernard. FIij herkeude hem aam ziin
Linkenden gang.

- Sta ! riep hii hem toe.
De oude draaide het hoofd om en toen hij den ruiter zag, zonk hif.

bijna in den grond.

- Groote God ! stamelde hii die kerel komt ontiidig.
Hij liet zich op de knieën zakken en stak de handen ten hemel.

- Doe mij geea leed ! kernde hij, toen Àrnold de Clerck nader
was getreden.

Deze steeg van ziin paard en stond weldra voor den woekeraar..

- 
'Waar gaat gij heen ? vroeg Arnold enbezag hem met vlammen-

de blikken.

- Ik ga miine oude zuster bezoeken.

- Zoo, uwe zuster, qn waar woonÉ die ?

- Die woont te Ronse.

-'Weet gij' dat gj de" dood schuldig zijt?

- Ik, en watrFom toch ? vroeg het manneke bevend,

- Omdat gij de rangen der Witkappen hebt verlaten.

- Àch, ik weet dat ik weldra zal sterven en daarom wilde ik:
afscheid nemen van mijn goede zusten

Gij veniinige slang ! kreet Àrnold de Clerck kwaad, wil ik u,
eens ?eggenr wâôr gii naar toe gaat ?

De oude verbleekte.

- Naar mijne zuster ! herhaalde hij.
; Naqr het leger van den graaf, om uw volk te gaan verkoopen 

"om den iudaspenning te ontvangen
- - Put is gelogen, de Clerck. Ik zweer het bij miine ziel, dat ic.

gelogen !
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aflel den beul overleveren, nadat gij het wanÉrouwen in onze rangen
hcix gezaaid.

- Ik... ik... ilL. sfamelde de oude.
Htj zag om zich heen. Zoover zijn blik reikte, was geen levende ziel

tt ien. Vlug als de blikseoa haalde hij een dolk van onder zijn gescheurd
s-ambuis en wierp zich op den jongelingr met eene kracht die men van
Les dei meer zou hebben verwacht. Gelukkig kon de Clerck den stoot
oatu.ijken, anders ware het met, hen gedaan geweest. IIij wierp zich op
dce q.'oekeraar voordat deze hem ten tweeden male kon aanvallen,
satrukte hem het wapen en duwde hem tegen den grond, roepende:

Vgige- rnoordenaarr uw laatste uur is geslagen. Zoo gii- eene ziel
beb(. zie dan dat ge vergiffenis krijgt...Ik wil Vlaanderen vadéen schelm
rrerlossea.

Het staal flikkerde in de avondschemeriag, een doffe slag bonsde,
eta kreet weerklon}... het staal drong diep in het lichaam -van 

den
dlendeling. Het bloed vloeide uif eenè breede wonde... de oude was
dood.

Àrnold de Clerck slond op, sprong weer te paard en mompelde:

- Goddank, dien heeft Vlaanderèn niet mêer te vreezen.
En hii verdween in de duisternis.
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