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HET PLAN DER GRAVIN
Gilb€rt Matheûssen diende zich epoedig bij de gravin van Artois
larr.
miin vrien{ vleide zij, de
Matheùssen, miin raad
'Witkappen
- Gilbert
"a
zijn ia de stad !
De bliksern die uit hare oogen schoot, lichtte diep in de ziel van den
ttrloozen deken van het schippersgild.
Ik weet het, mevrouw aatwoordde Gilbert.
-Hii voelde
dat hij de neester van den toestand zou worden, maar
Lii moest og ziine hoede ziin, wilde hii de overwinning niet laten outErurppen.

Gilbert, hernam de gravin, gij moet mij dezen avond helpen. En

bij al- de machten des Hemels zweeî ik, dat ik u in Vlaanderen, na den
gaaf, tot den eersten man zal rnaken.
Daar was het. Er broeide een onheilspellend plan in het brein van
die kwade vrouw. Gilbert wachtte op het verdere woord zijner meesteres

Met moeite kon hij de weugde, die ziln ziel overstroomde, bedwingen.
naderde de gravin met haar mond het oor van den deken,
zoo dicht dat hij haar warmen adenr tegen zijn wang voelde streelen"
gij mij helpen, Gilbert ? Wilt gij ?
-EenWilt
oogenblik heerschte er eea angstig zwiigen, een oogenblik
Cechts, toen boog de deken en sprak l
Gii moogt bevelen, mevrouw ik zal u in alles, alles gehoorzamen.
- Luister,
zei de gravin, Iuister naar ieder mijner woorden, opdat
er
dnidelijk
de
bedoeling van vatten zoudt.
9j
Ik zal luisteren en u gehootzatea, mevrouw.
- Zao is het goed. Dezen avond zallen uwe wenschen vervuld
- en de nnijne tevens. Itret is een lage beleediging voor ons de
rrorden
'Witkappen op ons feest
toe te laten, doch wii moeten hèt toeval zegeîen,
dat ons aldus onze vijanden in handen leverde.
begrijp u niet, mevrouw.
-De Ikgravin
stampte ongeduldig op den vloer en zeidet

l-og dichter
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ik u niet gezegd
op der- zin miiner woorden te letten li
- Heb
Ik
zal den zin trachten te vatten, antwoordde de gediensûge
deken,
\Mii zullen heden een feestmaal inrichten, Gilbert, waar de dood
aan -tafel zal voorzitten Het zal een feest der wrake ziin, verstaat gii,
goed

een feest der wrake, want )an Yoens zal met zijne dochter mede aâr

ta[el zitten.
Ik weet zulks, hernam Gilbert, doch, gravin, ik raad u aan
tweemaal
te overdenken, vooraleer gij uw besluit ten uitvoer laat

brengen.

Maar, bii God, het is de tijd van handelen, nooit zal de gelegenheid-zich schooner voordoen.
Mevrouw gli wordt door honderden dier \Mitkappen omringd,
- minste
op het
teeken, op den kleinsten wenk hunner aanvoerders zullen
zij ons over de kling jagen
heb zulks niet uit het oog verloren, Gilberf, doch hieromtrent'
- Ik wij
behoeven
geen vrees te koesteren" Bii het aanbreken van den dag
verlaat ik de stad, en spoedig zal ik ver buiten de maeht dier vervloekte
oproerlingen zijn.
Maar hoe zullen wii deze wraak kunnen volvoerenn zonder ons
zelf. in gevaar te brengen ?
Ik heb inderhaast een plan onfworpen, \ilaarvan ik de uitvoering
- vernuft
aan uw
en spitsvondigheid overlaat, z,ei de gravin Doch alvorens
u aan het werk te begeven, moet ik u herinneren, Gilbert' tegen wien
wii ten striide trekken. Het is tegen uw viiand lan Yoens' uw tegenstander, uw lasteraar, die het tallooze malen op uw leven toelegde, die
uw bloedverwant vermoordde, die uw huis tot den grond afbraudde en
u rog pas twee iaren geleden zoo grievend beleedigde, toen gii door
een huwelijk met zijne dochter de veete, die sinds zoo lang tusschen uwe
en zijne familie bestond, wilde bijleggen.
Een somber \ruur straalde uit de oogen van den deken der schippers i de nagels zijner vingers drongen diep in de paÛnen ziinet ge.
sloten handen.
De gravin hitste hem nog meer aarr.
aan Livia's versmading, denk er aalr dat zii u eett-aal
- Denkdat
toesnauwde,
zij liever met den beul zou huwen dan net u. Kan de
gedachte aan dit alles u niet in woede en wraak doen ontvla-"'en ?
la, dat kan zii, dat d.oet zii, antwoordde Gilbert tandenknarsend,
en ik-wil deze schoone gelegenheid, om mijne wraak te koelen, niet laten
voorbijgaan.

al dreigde er gevaar ?
- Zelfs
zelfs indien ons gevaaf dreigde.
la,
-De rollen waren gewisseld, het was de gravin die tûans Matheiissen

in hare macht
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hield.
Yoens
en Livia ziin beiden in uwe macht
Iuo

!

vervolgde de

gravi-a, gehoorzaam nii en d,ezem avond zal de rekening verefifend
Tarden,
moet ik doen ? vroeg Gilbert.
- \Mat
Ga naar Llrsula, die is ook te Brugge.
- Ursula te Brugge ! riep Gilbert, wat kan dit bij de zaak doen ?
- Nu heb ik de heks noodig, alhoewel ik het wijf doodelijk haat
- ik haar missen kam, zal ik haar op den brandstapel laten werpen,
7.ærdra
ffi er var haar niets meer overblijft dan asch.
hae zal ik de heks tot mijn plan kunnen overhalen ?
- Maar
Hier, neem deze beurs met goud en koop haar uit tot elken priis.
- Zii zalbet niet aannem€flr wêrlrl€€r zii weet, dat ik tot uw gevolg

behoor.

Dat hoeft gii ook niet te zeggen Gii kunt u vermommen en u
aldus- bii haar aandienen, Met goud kan men van haar alles verkrijgen,
Gilbert schudde het hoofd.

Niet altild, sprak hij verdrietig; het schijnt dat die wouw het

h,art -hoog draagt.

Zii, die heks, smaalde de gravin, zii is een vuige feeks, tot alle
in staaf. Zii heeft haar ziel aan den duivel voor goud verkochL
Zlj weet een eigenaardig gebruik te maken van gif en dolk- Zii bezit
middelen ono haar slachtoffers in den verslindenden muil van den dood
t€ werpen. Zii is de echte geest van het kwaad.
toch zal zii het gif niet geven, indien zii niet \ileet waatroe
- En moet.
het dienen
Vertelsels kan men haar niet op de mouw spelden. Er
;al een ander middel moeten uitgedacht worden,
Luister, Gilbert, hervatte zii. Dx heks schijnt een zoon tc

ks-dad

- die Boudewijn van de Loren heet.
hebbea,
De dichter !

- |uist. Een dweper. Hem heb ik gekozen als bemiddelaar tusshen- haar en o!rs.
hoe zal dat?
- Maar
Gii moet den iongeling laten aanvallen door eenige uwer man
neî, -neervellen zoo het noodig is.
Dit zou ons allen het hoofd kosten ! riep Gilbert uit. Boudewiin
ran -de f,oren is door hef volk geliefd als geen ander. Men zal den
rnoord op ons schuiven en heel de stad in een bloedbad herscheppen,
Hier roep ik uwe wijsheid in, Gij moet den jongeling onder eene
vermomming
met eenige naanlren opzoeken, rnet hem twist zoeken, buiten
lokken en hern aldaar laten overvallen. Wanneer het fteit zal beslecht
:iin, loopt gij naar de heks toe, rneldt haar den aanslag op haar kind,
:eggende dat gij de daders kent. HeÉ gi{. zal var' zelf. uit hare handen
vloeien.
Dus zou de drank voor u bestemd zijn ?
- la.
- Heel
-

goed uitgedacht, mompelde Gilbert, die ondanks zijn
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qynisnc huiverde voor zulk een onheilspellend plan.
Zult gii mijn bevel uitvoeren ? vroeg de gravin.
deza. avond dus...
'Wanneer gij van de heks terugkomt, zal ik u opwactten.
- la,
- Waar?
rniine bidkamer.
'Wat, voor het kruis ?
- In
- lu voor het kruis. Daar is het de geschiktste plaaf+ zet de gaviû.
-Gilbert
boog.
Ik geloof niet aan de ijdele droomen van suffende priesten I
- de gravin er bij. Dat zijn allemaal praatjes voor het vollç
voegde
De deken boog nogmaals en vertrok. In den duisteren avond richffe
hij zich naar eer der stadspoorten, sloop daar een enge straat in en
klopte aan de deur van een kleine woning. Eenigea tiid later hoorde
men een geschuif van voetstappen en het openen van eerr luikja
is daar ? vroeg een barsche stern.
- \Mie
Goed volk ! antwoordde Gilbert.
-De bewoner lachte.
volk is raar, wanreer kwaad volk op gang is. \Mie zijt gii I
-DeGoed
deken legde zijn nond op de traliën van het spreekgat en
fluisterde :
Matheûssen.
-OpGilbert
hetzelfde oogenblik werd de greadel verschoven en de deur
geopend.

Verschooning, heer ! zei dezelf.de stem, het zijn zoo beroerde
- dat
dagen'
men weldra zich zelveî niet neer zal mogea vertrou\ilet.
Juo, sptak Gilbert, ik heb u dringend noodig' er is echter geea
- te verliezen.
oogenbûk
Spreek, heen
- Hebt gij geen vermomming voor nij, en tnannen en paarden,
maar- spoedig ?
mannen zijn hieq heer, en lang zal het niet duren of zii
- De
kunnen
te paard stijgen. Wat de vermomming betreft, ik kan u
naar wensch veranderen in een kloekea iongeling of een knikkenden
grijsaard.
is nnij welkoan, r:oaar vlug.
-De Alles
onbekende had den verfrouwde der gravin door een lange gang
gebracht sn stootte thans de deur eener kanaer open. Een helder lichf
scheen daar. Te midden der kamer stond een groote tafel waarrond eea
tiental mannen gezetem waren met ruw aitzicbt.
In korte woorden verklaarde Gilbert dat hij goed betaald werk voor
hen had.
Een kreet van blijdschap ontsnapte aan den moacl van de kerels.
gaan wij goud verdienen ! iuichte er een.
- Nu
Het werd tiid, antwoordde een ander, want met deze beroerde

-
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tiiden is er niet veel te verdienen.
fa, mannen, sprak Matheiissent ?1 za,l geld te ,verdienen zija'
goud,
goud
bij stroomen. Dezen avond zult gli allen rijk zijn.
- Riik ziit?'f
Blonk hen voor de oogen als de zon door de onweers.
wolken. Allen sprongen op.
Aan het werk I riepen zii.
- lMacht
even, zei Gilberf, er moeten eerst de noodige schikhingen
- genomen
Moeilijk is de taak niet, doch om het voorval een
worden
{Footer ianzien te geven, kunt gij allen meewerken. Gij zult u verkleeden
als soldaten van den graaf, te paard stijgen en mij hier in de straat bii
de stadspoort afwachten. 'Wanneer ik wederkeer, zall, ik vergezeld zijn
yan een jongeling, het slachtoffer. Haal hem neer en vlucht dan met
gnoot gedruisch doon de stadspoorten. ÉIebt gij mii begrepen ?
tlef lijkt dus wel een schijnaanval. Moet hij kapot ?
- la,
Handelt naar de onstandigheden. Indien hii geweld gebruikt,
hunt-gii hem een steek meer toebrengen.
? woeg de persoon die de aanvoerder scheen te zijn,
-HijEn
voegde er niets meer bij, maar schoof den duim over den
wijsvinger.
Hier is een afkorting, \ilanneer het slaagt, krijgt gij morgen nog
eerrs-zooveel.

Hii wierp de beurs met goudstukken op de tafel. De gele stukken
rolden over het blad, dansten en schitferden onder den schijn der lamp.
ÀIler handen grepen er naar, maar een gebiedende stem klonk r
Bliift er af. Ieder krijgt zijn deel.
-En zich tot
Gilbert wendend zei de man :
gereed,
zijn
Wii
- 'Wacht mij binnen €€r uurr hernam de schurk en luister naar
het teeken,
een langgerekt gefluit, gevolgd door drie kort opeenvolgende
schreeuwen.
Goed.

-Gilbert veiliet met den eigenaar de kamer en kwarn eenige oogen.

blikken later terug.
Hij was nieÉ meer te herkennen i een lange mantel omhulde zijn
lichaam, een witte kap versierde zijn hoofd, zijn baatd was verdwenen
onder de schaan
op u\xl tiid ! vennaande hij nogrnaals.
-Nu Pas
ging de schurk de stad in en vernam weldra dat Boudewiin van
der Loren gehuisvest was bij een der burgers op de Rije. Op korten
afstand van dit huis zette hii het eensklaps op een loopen, klopte aan en
Tro€g naar den jongeling.
spoedig mee, riep hij hem toe, uwe moeder, Ursula ligt
- Kom
met den
dood te worstelen.
O, w€€1 mijn moeder ! kermde de iongeling. 'Wat is haar over-

Lmea

?
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is van de frappen gevallen en wel zoo ongelukkig, dat zii zich
- Zij
erg aan
den schedel heeft gekwetst.
Hij liep met den valschen witkap mee. Doch een derde persoon
volgde hen. flet was de knecht van den huize waar Boudewijn te gast
ïyas en nagestuurd doot zijn meester, om €en hulpvaardige hand te
bieden,

Het is niet noodig ! zii Matheiissen, de vrouw ligt al te bed,
- uwe
zii kan
hulp missen*
Mijn meester beval nij u te volgen, antwoordde de knecht. Ik
zal gehoorzamen.
Dit woord zou ziilo doodvonnis beteekenen. Na eene lange ùi
straten te ziln doorgeloopen, kwam men in de enge straat aan de stadspoort. Plotseling weerklonk een schril gefluit.
'Wat dat ? riep Boudewijn.
- Niets is! niets
! antwoordde de deken.
-Drie korte, snel achtereen
volgende kreten klonken nu door de enge
straat. Op hetzelfde oogenblik hoorde men paardengetrappel, Een tiental
krijgers hielden voor de groep stil, sprongen van hun dravers en lieûen
hun wapens kletteren.
Verraad ! kreet Boudewijn.
- Verraad
de knecht.
-Op hetzelfdeI herhaalde
oogenblik werd hem door een zwaardsteek het hart
doorboord en viel hii als een logge massa op den grond. V'66r Boude.
wijn op tegenweer bedacht lvâsr w€rd, hij ornsingeld en op den grond
geworpen, terwijl de wapens onheilspellend boven zijn hoofd flikkerden.
! kerurde hij, genade, ik ben nog zoo jong.* Moeder !
- Genade
spottend gelach begroette deze woorden. Dof bonsden de
. Een
glagen neer en de arme Boudewijn viel badend in zijn bloed naast het
lijk van zijn makken
Toen begon Matheiissen luidkeels te schreeuwen :
! help ! Moord !
-Hii Help
wentelde zich op den grond, bemorste zijn gelaat met het bloed
van ziln slachtoffer en huilde vervaadijk. fn de verte hoorde men voet
stappen. In wilden rit daagden vijftig, honderd \ffitkappen op om hulp
te bieden. De moordenaars sprongen te paard en snelden in volle vaart
v/eg' de stadspoort uit, onder het geroep :
Lodewiik van Male ! Dood aan de Witkappen !
-De Leve
woede der Witkappen was groot, zii wilden de gansche stad
plunderen en vernielen, de bevolking om laet leven brengen om de mis.
daad te wreken. Maar Gilbert verzekerde hun, dat het eene bende was
die ter verkenning scheen uitgezonden vanwege den graaf * zii wandel.
den langs de stadspoort, toen eensklaps de ruiiers de Àtad binnenrenden
en hen aanvielen.
De hoofdmannen gingen naar de gnavin om recht te eisshen, maar
deze zwoer hun bij hoog en bii laag dat zii nief verantwoordelijk was
162

voor den moord' daar de daders niet tot de bezetting

behoorden.

Intusschen had Gilbert het bebloed lichaam van den iongeling in
zijne armen genomen en droeg dit met de hulp van een paar'Witkappen'"
naar de woning van de heks Ursula, De droefheid van deze laatste was,
hartverscheurend. Dit was haar tweede kind dat op bevel van den graal
werd gepijnigd. Gilbert wist de anderen te verwijderen en kon zonder
noeite het gif in handen krijgen, om de gravin dienzellden avond nog
in de verschrikkelijkste pijnen te doen sterven"
ook dien schelm var een Gilbert Matheiissen, voegde
- Vergiftig
de heks
er bij, en al het gespuis dat meeheult.
Terwijl de valsche deken zich met het drankje wegspoeddet zoîk
de arme moeder bij het lichaam van haren zoon neder, stak de handen

ten hemel en riep :
O, hemel, schenk nii de kracht on mijn kinderen te wrekeo !
Dood- aan den graaf ! Dood aan zijn gansche familie !
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