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EEN VREK
Filips van Artevelde was een wiis man, die, zooals ziin vadeg
eerst alle wettige pogingen aanwendde om iets te verkrijgen, alvorens
zijn toevlucht te nernen tot geweld. Zijn eercte daad was naar '\talter
van Enghien te gaan en hem te zeggen t
fleer 'Walteç gij en uwe vrienden kunnen naar \Mondelgen
terugkeeren. Onze ridders van Sint.Sebastiaan zullen u, wanneer gii
geleide mocht noodig hebbeo veilig daarheen brengen.
En zich tot Gilbert Matheiissen en zijne broeders wendende:
ÀIhoewel gii het volk reeds veel kwaad berokkende, zult gii
- vriiheid
gesteld worden. Artevelde duldt niet dat weerloozc f,ôrook in
nen worden gevangen genomen.
' Hoe ongaarne de voornaamste leiders der Witkappen de gebroeders
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lIarbeËssen za.gen vertrekken, moesten zij er evenwel in berusten dat
Àr:scelde's bevel stipt werd uitgevoerd.
Pieter van den Bosch spande Gilbert Matheûssen een sfrik, dien hij
iliik ontloopen kon. Hij stelde nannelijk voor, Gilberf in de afvaar.
CiCrg naar den graaf te benoemen. In de omstandigheden waarin hii
bevond, kon Gilbert nief weigeren hieraan gehoor te geven, alhoewel
=jch
kj rreesde dat deze daad hen bij den graaf in slecht aanzien zou brengen
ea hij bii een weigering van Lodewijk van Male een gedeelte van de
schuld zou hebben te dragen.
Àlles was nu geregeld; Filips van Àrtevelde in plaats van als
schutterskoning naar Gent terug te keeren, vertrok aan het hoofd der
afuaardiging om den graaf van Vlaanderen te'Woadelgem hare opwachting te gaan maken.
Overal was er drukte en joligheidr vooral in << De Maan >>.
De onstuimige Pieter van den Bosch had reeds een drietal malen
dreunend de vuist op de tafel doen neerbonzen, om ziin woordea kracht
bij te zetten
De anderen trokken rnaar een bedenkelijk gezicht, de zaak, die
Pieter zoo vurig verdedigde, scheen hun maar half te bevallen.
Xk zeg u, zei Pieter, dat het moef... het moet... het noeÉ !...
- Maar, Fieter, bedenk u eens...
- Ik heb de zaak reeds langs alle kanten bekeken, en steeds kwam
ik tot- dezelfde slotsom...
Hii wachtte een oogenblik,
Allen luisterden rnet gespannen aandacht.
Àltiid dien eenigsten uifweg... wij moeten den ouden wek van
Meerbergen
van ziine schatten ontlasten.
ï{et vrare een echte baanstrooperij !...
- Tut ! Tut ! Tut !...
- lu, Pieter, een baanstrooperii, een daad die met gevangenis en
dood- wordt gestraft ! zei Van der Wielen.
Maar ik waag u in gemoede, wat is in een striid als de onze
toofdzaak
? Dat wij de noodige middelen bezitten om den kamp door
te drijven.
Maar, Pieter, luister dan eens, zei Van der \il'ielen, gii moet
- dat wii vooreerst geen geld te kort hebben, iedereen brengt zljn
weten
penning bij, rust ziehzelven ait,
Dat is voor vandaag; maar morgen, als wij in 't veld den graaf
- moeten gaan belegeren, als de werklieden, die het
zullen
nu reeds niet
al te breed hebben, niefs neer onder den tand zullen kriigen dan hetgeen
men hun zal schenken..., wie zal dan hef noodige geld bijeenzannelen ?
Dan is het nog tijd om den ouden vrek een bezoek {e brengen !
-Pieter lachte.
De kerel is zoo gek niet' hii zal zijn schatten wel biitijds ver- In oorlogstijd mag eenieder stelen, atrs zulks het vaderland kan
bergen...
97

Ik wil het vanavond nog doen... wie gaat
Ik, ik' ik ! riepen drie kerels.

helpen...

er

mee

?

-Het waren Àrnold de Clerck, Klaas en |an Bolle.

De anderen wilden nog wat tegenstribbelen, maar Pieter was reedg
de deur uit.
En toch heeft de man gelijk, sprak Van der Wielen, wet en
- hooren
macht
in dezen tijd den machtigsten toe.
Bernard van Meerbergen ryas een ellendige woekeraar, afkomstig
van Antwerpen, die, naar men algemeen dacht, groote schatten had
opeengestapeld. Hij hield zich onledig, zooals alle vrekken, met ziia
schatten te fellen.
Toen van den Bosch de woning had bereikt, klopfe hii aan ea
werd in eene binnenkamer geleid. Àldaar verkondigde ieder voorryerp
het gemoed en de levenswijze van den eigenaan Het vertrek was donker
en vervallen i de ramen \À/aren hoog aangebracht en voorzien van ijzeren
staven, zooals

in

eene gevangenis.

De kamer was behangen met tapijtwerken uit de oude Vlaamsche
school, die de boetedoening- van beroemde heiligen voorstelden. Het was
niet onwaarschijnlijk, daf de woekeraar net een bepaald inzicht die
tapijten daar had gehangen, om hem tot voorbeeld te strekken, om inziin
zelfonthouding en zelfpijniging niet te verflauwen i want gebrek had
iedere zenuw van Bernard's lichaam verteerd en hem biina tot een
geraamte teruggebracht, Zijne oogen lagen diep in hunne kassen en
maakten hem tot een spookachtig wezen. Een schilder had geen beter
nodel kunnen vinden, om den verpersoonlijkten honger voor te stellen.
't \il'as een meisie van ongeveer twaalfi iaren die de deur voor van
den Bosch had geopend. Haar uiterliik was mager en ziekeliik. Daar het
kind het ongeluk had de otrderlooze nicht van den ouden Bernard te
ziin, bad deze haar tegeliik tot. ziirt gezelschap, zijne mel;d en zijne huishoudster aangenom€rl Zii werd evenwel in hare huiseliike bezigheden
bijgestaan door eene andere vrouw welke meer uit gewoonte dan uif
dankbaarheid voortging met den woekeraar eenige diensten te bewiizen,
waarvoor ze dan onder den naam van weldadigheid eenige magere
aalmoezen ontving.
Pieter zegde aan het kind, dat hii een onderhoud met haar oorn
wenschte te hebben, lvaarop het meisje met overtuiging antwoordde I
Oom is uitgegaan.

- Is dit zeker?
dit is zeer zeker.
-Vanlu,den
Bosch keek haar aan en in hare naîeve oogen las hii de,

waarheid.

is
sprak hii.
- Dat
Kunt gij niet terugkeeren ?
- 'Waar is hii heengegaan ? 'Wanneer kont hij terug
- Hij is naar de markt gegaan, geloof ik, hernam zii.
-
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jammer,

?

gelooft het maar
- Gij
la.
- En lr/aarop steunt gij uw gezegde?
- \Mij hebben honger, zeer veel honger en oom koopt nooit vleesch
daa -'s avonds, omdat hij dan de restjes van 's morgens goedkoop kan
?

hrijgen. flii laat mij nooit zelf. gaa\ uit vrees dat ik zooveel mocht geven,
als de menschen vragen. Ik wilde wel dat hij terug 'was, want ik heb
toch zulk een grooten hongen
gierigaard ! mqmpelde van den Boseh tusschen zijne
- Çgnssne
tanden,..
Dat zal ik hem betaald zetten, ik ga het huis niet uit, voordat
*, zijn laatsten duit beet heb.
Hij ging in zijn beugel en haalde er een geldstuk uit.
Hier meisie, sprak hij' ga een stuk eten voor u koopen.
-Een glimlach van
tewedenheid glom op het mag€r gelaat van het
meisje' doch zii weigerda
dan toch ?
- Waarom
Ik mag niet van oom, ik mag het huis niet verlaten.
- Ik zal hier wat wachten, want ik moet uw oom toch spreken,
- uitstel
zotder
spreken, kind. Ga wat eten koopen.
De maag van 't kind riep luide ja, doch de geest zei neen.
Ik mag niet, ik nag niet, herhaalde het meisje, terwijl tranen
haar in de oogen blonken.
, Zii liet van den Bosch alleen, sloot de deur van de kamer en begaf
zich naar de keuken om hare bezigheden voort te zetten
Pieter wierp zich in een ouden leunstoel en gaf zijne gedachten

wijen

teugel.

Nadat hii langen tiid had zitten mijmeren, begon hij ongeduldig te
worden. Hij dacht dat hij heÉ ook wel zonder dien gemeenen vrek kon
gedaan kriigen. Hij wilde iuist opstaan en ziine makkers gaan roepen,
toen hij opeens een vreemd geluid aan het andere eind der kamer, onder
den vloer, neende te vernemen.
flii zag toe, maar bemerkte niets.
een hongerige rat, nompelde hii.
-HetErgens
gerucht herhaalde zich. Neenr e€n rôt kon zulk geluid niet
maken. Pieter hield zich stil, heel stil, hii wilde meer weten.
In de kamer brandde geen licht, zoodat het schemerdonker was.
Van den Bosch hield zijne oogen gevestigd op de plaats van waar het
geluid scheen te komen, en bespeurde eindelijk een geheim valluik, dat
plotseling neerviel. Het volgende oogenblik klom dé magere gedaante
varr Bernard, den woekeraar, langzaam en voorzichtig de trappen op,
telgdil ziine oogen glinsterden bii het licht der l*p, di" hij in de hand
droeg en zijne woeste en spookachtige trekken bescheen.Bernard zette de lamp op den grond en maakte daarop het valluik
weder dicht' dat naar ziin afgod, het voorwerp van ziine hoop en zijne
vrr@s 3 zijn goud leidde. Toen hij het valluik bii middel van een geheine
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veer gesloten had, nam hij de lamp van den grond, stond op en hinkte
naar de tafel. flet eerste waÉ hij zag' was een man ia den ouden armstoel
gezeten en die kalm toekeek. Hii uitte een kreet van schrik en liet de lamp
vallen, zoadat deze met een doffe bons op den grond terecht kwam en
uitdoofde.
Groote stilte heersehte.
Pieter verroerde zich niet, hii scheen zich te vermaken in den schrik
van den ouden vrek. [Iij hoorde hoe ziin tanden klapperden en ziin
lichaam schudde. Heel onverschillig sloeg Pieter van den Bosch vuw,
stond op en bracht de lamp weder in orde, terwijl hij lachend zei I
kom, vader Bernard, wat overkomt u, zijt gij ziek ge\À/or-

--Kom'
den ?...

De ontroering van deze onverwachte ontmoeting had hem geweldig
aangepakt. Pieter hield de walmende lamp lachend voor 't gelaat van
den ouden gierigaard, wiens ziaaen verward waren' want hii verloor alle
voorzichtigheid uit het oog en riep met heesche stem, vol ontzetting uit ;
Ik ben verraden ! bestolen ! vermoord !... Doch ik heb geen geld
- hii
reen, volstrekt geel geld ! Het is
daar...
wees raar het valluik
slechts-eene plaats, welke ik voor -[6s1sdo,€ning en tot kastijding van
nijn zondig vleesch bezoek !*.
Pieter van den Bosch spotte:
dat gij daarheen waart gefrokken, om door de aan- Ik dacht
scho'uwing
uwer rijkdornmen u te versterken, terwijl gij dagelijks in
armoede vergaat.
Riikdô-'"en ! zuchtte de vrek, terwiil hii de oogen ten henel
- en ziin magere handen i:r wa''hoop ineen sloe_g. .
verhief
moet vôr mij niet bang wezen, Bernard. Ik heb uw geheim
- Gii
ontdekt...
In 's hemels naam' onderbrak de oude angstig, terwijl hii met
zijn hoofd
schudde, dat is niet waar...
man, ik heb het geheim ontdekt en dit nog door uwe-eigen
- lu, ia,Het
kind meende dat gij waart uitgegaan en verzocht mii
dwaashéid.

hier te

wachÉen.

Zao, zoo, antwoordde de oude bevend... Meisies ziin babbelik miin nichtie nooit wiis wanneer
ik uitga, of het daglicht verlaat om in de ingewanden der aarde mijne
boetedoening te volbrengen.
zii ditmaal ook niet ! lachte Pieter van den Bosch.
- Dat-wist
Ik vertel haar dan dat ik de stad in moet voor boodschappen ;
doch-ik kan niet begrijpen, hoe ik heden heb kunnen vergeten, de kamer
te sluiten, opdat niemand mii in miin uur van afzondering kome storen.
Gelooft gii in God ? woeg Pieter van den Bosch.

- onvoorzichtig ; daarom maak
zaebtig,

-De oude sloeg weer de handen ineen.
moge mil beschermen en behoeden Pieter; hoe durft gri -ii
- Hij
zoo iets
wagen
?

r00

En gii gelooft ook dat Hii 's menschen daden ieidf en richt

- Eere zij Zijn naam.
-De oude boog tot den grond.
kend,-

?

\À/aar wil die kerel naar toe ? morde hij zachties en onrustwek.

Bernard, hernam van den Bosch, gij hebt ditmaal vergeten uw
- te sluiten, omdat God het zoo bçaald heeft, opdat ik hier komen
kamer
kunne.
Gii ? riep de woekeraan
- \ÂI'ees niet verschrikt, rnan, gii zijt veilig, ik ben noch een roover'
noch- een moordenaan Doch al uwe uitvluchten baten tot niets. Gij in
godsdienstige overwegingen I lachte van den Bosch" |a, om uw oogen
te verlustigen door het bekiiken van sshuldbekentenissen, zakken met
goud, kisfen vol baren en kasten vol juweelen.
De vrek was als van het lam Gods geslagen; hii gaapte zonder een
woord te spreken Pieter van den Bosch aan.
Deze hernam l
Iu, dat waren uwe overdenkingen in dat hol der onrechtvaardigheid,- dââr, waar de iammerkreten der ellendigen, die gij van hun laats e
stuk grond hebt beroofd, u nimmer bereiken, waar de tranen der wedu-

wen of de zuchten der weezen nirnmer kunnen doordringenr om

de

schuldbekentenissen uit te wisschen, of het laafsfe pand, door de wreed-

ste noodzakelijkheid afgeperst, terug te nernen.
Bernard van Meerbergen had zich intusschen eenigszins herpakt;
hii wierp een blik op Fieter, die verwondering en v/antrouwen uitdrukte.
Wel, Fieter, wat moet dat befeekenen' krijschte bij, wij zijn
kameraden
en moeten elkander zoa niet bejegenen.
Fieter naderde hem. Onwillekeurig deed de vrek een stap achteruit
'Weet gij, Bernardt zeidehii, dat
de Witkappenziin opgestaao?
-Bernard dacht : <<Dat ze allen den nek breken ! >> Doch hij wachtte
zich wel het te zeggen.
Bravo ! riep hii dan zullen er ook voor mii weldra betere dagen

aanbreken.

Pieter had hem in zijn macht, daar hij zlin geheia ontdekt had ; de
vrees van den lafaard, die voor hem stond, moest hij onniddelliik ten

nutte rnaken.
Bernardt zeide hij' ik wist dat gij riik vtraart, en thans weet ik
\#aar- uw rijkdonn verborgen ligt. Schud zoo niet met het hoofd, ik weet,
zeg ik, \ivaar uwe schatÉen bedolven zljm, zonder nuf, zonder waarde,
evereals hij die er heer en bezitter van is, Doch goed aangewend, kan
uw rijkdorn veel goeds verrichfen. Hebt gii er ooit over nagedacht,
Bernard, dat uw riy'kdom daar zal verborgen blijven, totdat die kelder
zal geopend worden, o(n \zan dat geld den man te betalen, die aan onze
stad den dienst zal bewi'1zen, dit ellendig geraamte, ttaas uw lichaam,
in eene kist en in een graf te stoppen ? Hebt gij daar ocit over nagedacht ?

l0l'

Wat ? fa wel, ia wel ! antwoordde Bernard verschrikt. Somtijds
deok- ik er wel eens aan, als ik mii voor miine zonden kastiid. Doch ik
ben nog niet dood, Pieter, en ik heb mij nimmer veel met dokters en
apothekers ingelaten, zoodat ik hoop nog zoolang te leven tot gii de
groofe man geworden zijt dien ik droom.
Zoo, gij wenscht mij groot te zien 'Welnu, help mij dan.
- Zeker, hernam
Bernard, in alles wat redelijk is, in alles wat in
mijn -macht en vermogen ligt. Ik wil net u handelen als met miin dier.
baarsten wiend.
hoop het van harte, want ik heb veel geld noodig, Bernard.
-EenIkvluchtige
glimlach verscheen op de lippen van den woekeraan
Hii dacht dat van den Bosch hem geld te leen kwam vragen.
Daarom spoedde hii zich naar de tafel, nam een vel perkanoent en
zei t

Ik wil alles voor u doen, wat redelijk kan verlangd worden, en
- man
een arm
als ik ben, zonder ziin geweten te verkrachten, kan doen.
Geweten ! riep van den Bosch lachend uit, neenr ik wil niet dat
- geweten zoudt verkrachten, door u te dwingen geld te leenen,
gii uw
zonder interest te vorderen.
De gierigaard keek angstig op.
'Wat
u daarmee ? vroeg hii.
- Àl watmeent
ik begeer, is een gift, een wiiwillige

en edelmoedige grift,
- welslagen onzer zakenr om d€ zegepraal der Witkappen
om het
te helpen

bevorderen.

Den indruk te beschrijven dien deze woorden op den woekeraar

nnaakten, is onmogeliik. De oude vrek was 266 verstomd en verpletterd

bij het voorstel van iets vrijwillig te geven, dat hii sprakeloos naar van
den Bosch zat te staren, terwijl bii zijne handen bii afwisseling ophief en

weder liet vallen. Ten laatste behaalden gierigheid en verontwaardiging
de overhand op de vrees. Bernard kreeg de spraak terugr om een strôoà
yan verevenschingen over Pieter van den Bosch, voor zijne onbeschaamde vraag, uit te storfen.
Van den Bosch liet den storm overgaar en antwoordde zeæ be.
daard:
geef een eerlijke waarschuwing. Ik heb er geen
Bernard'
- bij, om hetikgeheimuvan
belang
den ingang van uw hol te bewaren, en
onze 'Witkappen hebben voor goud een oog zoo scherp als het uwe,
maar sterker armen en ionger beenen, om het te bemachtige* Zij zullen
u hunne opwachting komen maken.
[Iii greep naar een fluitie dat aan ziin hals hing en wilde het sein
aan ziin makkers geven, toen de vrek op hem {oesprong en zeide, terwiil
het koude zweet hem op het beeaderige voorhoofd parelde:
De Witkappen die kunnen, die zullen mii geen leed doen, wanf
- een
ik ben
hunner medenakkers... in rnijn hart klopt er ook iets voor
het vaderland,
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Van den Bosch qrinnikte.
Daarom juist"zullen zii met u willen deelen, antwoordde hij.
Onze- zaak is heéen 266 ver, dat wii geld moeten hebben. Gij zult als
een der eerste slachtoffers vallen. De'giaaf heeft er in toegestemd om al
de qrieven der burqers te herstellen, op voorwaatde, dat al de hoofden
der"Witkappeo aui het gerecht wordén overgeleverd. Uw-dood en de
niine zijn zeker, zoo wii- dezen,nacht geel goud bezitten. |a, Bernard,
aood. om het volk te bewegen hun witte kappen niet af te zetten.

ik dan van al wat mii het dierbaarst is op
aarde, scheiden ?
Hsl335' ja ! spotte Pieten
- trs het dâarom, ging hij handenwringend voort, is het daarom
- dag en nacht gebiet<-teb geleden, mij zelven rust en gemak heb
dat ik
ontzegd?
Éfelaas, ja I onderbrak Fieter op denzelfden toon.
- Is
het daarom, dat ik mijn geheele leven lang verwenscht en ge'
haat -ben geworden, om op mijn ouden dag miin hart te.zien breken' nu'+.
Helaas, ja ! sprak de onverbeterlijke spotvogel.
- Ik kan niet, ik kan het niet doen ! De graaf is barmharfig' hij
zal qenade
verleenen !... Om Godswil, zoek een ander middel.
-E" is geen ander middel, zeide Pieter, dat u redden kan, want
gii ziit bijzondèr bii Gilbert Matheiissen gehaat, en hii heeft gezworen
u bii--de eerste gelegenheid te laten opknoopen.
Och, God, eibarm u miiner ! kermde de oude.
Gii hebt Gilbert duizend kronen geweigerd. En hoe kunt -gii nu
- dat'hii uw eerwaardig hoofd op uvr mageren romp zou laten ?
hopen
Be-denk dan toch, daf uw levèn hier op het spel staat, open uwe zakken
en laat de muutstukken vrii zij kunnen u in het graf geen genoegen

zielsangst uitdrukte, moet

sshenken.

De oude woekeraar werd door dit vooruitzicht 266 aangegrepen'
dat hij er in toestemde een som geld voor te schieten. Hij maakte zich
gereed om nogmaals alleen in ziin ho1 af te dalen, doch Pieter hield hem

tegen.

-

hii' ik zal met u

gaan.

Neen, neen, Bernard,
- \Milt
gij u den nek breken, dierbare wiend ?
- Ik heb- irw leven te lief, Bernard, en door het schenken van een
al te -kleine som, zoudt gii u niet van de galg kunnen redden. \Mii Tggen
zeide

niet, door het goud te sparen, den bezitter er van doen hangen. Kom,
îk zal met u gaanr
open het luik en geef mij de lamp.
"gaf
met weerzin toe, maâr bezweek toen hil van den Bosch
Bernard
nosmaals de hand zaçy uitsteken naatr he{ fluitje.
" Had hii de tredei van het schavot moeten beklimmen, hii zou het
aauweliiks âet hager en moeizamer schreden hebben kunnen doen. Een
smartelijke uitdruklring stond op ziin gelaat telezen Ziininnetkjke strijd
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\ilas hevig en uitte zich door menigvuldige diepe zuchten en halfgesmoorde uitroepen, toen hij een ijzeren kisl opende,
Kom, zeide van den Bosch' laat mij u den moeilijken plicht
- om deze gevangenen in vrijheid te stellen. Laat ons met dien zak
sparen,
daar, dien grooten lederen zak beginnen.
Neen, neen, dien nief I riep de vrek met driff uit, dien niet, dàt
zijn schilden,
allen van het zuiverste goud, en die geen grein aan gewicht
missen. Ifier, neem vijftig kronen Vlaamsch geld.
Vijftig kronen ! riep van den Bosch, dat is minder dan niets
- kronen onder onze bendenl Ziit gij dol, zoo iets aan te durveni
viiftig
bieden ! Geef goud, goed goud, zuiver van stempel en goed van gewicht,
zoodat het den duivel zelf. zott verleiden ! Daarbij kunnen wij neet goud
eene grootere, sonl in een kleineren zak mededragen.
Eensklaps keerde de oude zich om,
ïn wiens naam handelt gii ? woeg hij.
- In ons aller naarn"
- Wie schonk u de volmacht om mij van mijn geld te komen

berooven

?

Yoens en de anderen.
- Iar.
Vijftig kronen zija genoeg, kermde hii. Ik kan het niet van mijn
hart -verkrijgen, de schilden om zulk een reden aan te raken,
Doch
baljuw zal uwe keel aanral<en, oude Bernard, zeide
- .W'ilt gildemisschien
Pieter,
deze schilden bewaren, om u de gunst te ver.
werven om gehangen of onthoofd, in plaats van geradbraakt te worden ?
Neqn dan vijftig schilden ! riep de verontruste vrek, noet een
- waarop
gelaat,
de hevigste schrik geteekend stond. Klaarblijkelijk moest
zichzelf. geweld aandoen om zijne gierigheid te overwinnen, en ziine
\ij
hand in den zak te steken.
Neen, zet Pîetæ, wij zouden kostbare oogenblikken verliezen,
door-ze te tellen. GeeI mij den zak.
:- Ik kan niet, ik wil niet I kermde de vrek. Gii verlangt toch niet
dat ik miin hart uit het lijf ruk, om het u te geven ?
Neen, hernam Pieter, slechts het goud. De beul, Bernard, denk
aan -den beul.
Neem
stuks ! zeide Bernard, doch niet alles.
- Ffangenerofhonderd
onthoofd worden !
- ïk kan niet, ik kan niet I
- De beul, Bernard, de beul !
- Neem dan den zak, en dat de vloek van Gehazi hem vergezelle,
riep -de woekeraar uit, terwijl hij den zak op den grond wierp, plots het
deksel van de kist liet dichtvallen en er bovenop ging zitten,
Pieter lachte.
En nu' van den Bosch, zeide de ellendeling, wees teweden, vrant
ik zal- geen entr<el schild meer geven, al ware het oor beider ziel te redden.
Gij ztrlt uwe hand in nijn bloed naoeten doopen, en mii onder uwe voeten
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moeten vertrappen, eer gii zelfs nog een blik in de kist zult slaaa.
Ik zou het blanke staal van een goed z,waard niet wiltren bezoe- door
het aant zoo'n besmetting te wagen. Gij zljt gedoemd om. met
delen,
uwe ratten van honger om te komen.
Pieter bracht hef fluitje aan den naond en floot driemaal.
van Àbraham, Isaac en Jacob I kreunde de oude"
-OpGod
hetzelfde oogenblik stormden de drie gezellen van Pieter de
trappen af.
Neemt dit alles mede, zeide van den Bosch, alles, de gouden
- kronen,
baren,
schilden, zilvergeld, cibories, kelken' tot zelfs dE schuldbekentenissen. R.ukÉ den oude van de kist en volgt mij dan.
De vrek viel in onmacht. Men nam de hostbare schaffen mede naar
het huis van Pieter, waar men dien nacht een algemeene vergadering
hield, tot het beramen van verdere middelen om den strijd met goed
gevolg voort te zettem,
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