
alleen, viel het reusachtig zwarte paard met
zijn berijder in de knieën, en de ridder stortte
voorover uit het zaal en bleef bebloed en
bewusteloos liggen in het tot kleverig vocht
vertrappeld gras.

En de jonge monnik daar hoog in de lucht,
hoog oprijzend tussen al die schijngedaanten
van helden, rukte de Lelieridder de standert
uit de handen en sloeg hem dan driemaal
met zijn goedendag op het hoofd . . . , — een-
maal heel hard - toen zachter — noch
zachter, — tot eindelik de stervende ogen
zich sloten en de ridder, strak en stijf, met
bleek blauwe lippen en bloedloze wangen,
werd wechgedragen uit het gedrang.

En boven hun hoofden in de goudblanke sche-
mer, streden de witte duiven en de raven... .
En de duiven joegen de raven op de vlucht.

Toen, — als gordijnen, schoven de wolken
weer toe, en noch steeds knielden de kinderen
op de lage treden van het outer tussen de
stille vlammen van de roomwitte kaarsen.

Doch toen ze, twee dagen later, moe noch van
de lange, verre bedevaart, naast elkaar lagen
in het brede, witte bed, als kleine vogeltjes
in hetzelfde nest, toen lei Janne zijn arm
om Willems hals, en vertelde hem fluisterend,
dat ook hij, toen ze in (ïroeningen waren,
net als zijn broertje een viezioen had gehad.

Hij ook was aan zichzelf verschenen, neer-
slaande, in de nederige pij van de Karme-
lieten, een ridder met een vorstenkroon.

En zulk een invloed behield, gedurende
hun gehele verdere jeugd, het viezioen van
die onvergetelike Meidag op hun zielen, dat
zij, in hetzelfde jaar 1300, toen de oudste
pas zijn een en twintigste en de ander zijn
negentiende jaar bereikt had, in het klooster
traden, Willem als conveers in de abdij van
ter Doest, en Janne in een Karmelieter-con-
vent, waarvan de naam ons onbekend is

gebleven.
* *

*
Toen nu, in de Lente van 1302, tot bin-

nen de stille muren van beide monasteriën
zich de tijding verspreidde, dat een ontzag-
like Franse heermacht naar Brugge oprukte,
toen hadden zij beiden, elk in eigen sel,
eerst overnacht in hun slaap, maar later zelfs
bij dag en wakend, dat gezicht weer:

twee legers van gewapenden, een van bur-
gers en een van ridders, strijdend in de wolken
een strijd op leven en dood. . . .

En lijze, wonderlijze in de eerste dagen,
dan luider, altijd luider, aanzwellend eindelik
als het van ver naderende ruisen van het
Noordzeerot, had Willem, uit de stilbewaarde
herinnering van zijn kinderviezioen in de
Groeninger Kapel, het eenvoudig rijmgebed
horen weerklinken van de ridder, die de
burgers aanvoerde:
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En avond en morgen . . . , — bij avond, als
de langzaam doodbloedende zon gloeivlammen
wierp over de witte muren en langs het gewelf
van zijn sel; en heel vroeg in de morgen, als
de metten, in de noch in schemering gehulde
kapel, de gehele gemeente samen brach-
ten; — verdiepte hij zich in gedachten, of ,,</ÖZ"
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Dat God hem riep . . . , hem, de eenvou-
dige „///wrtfcvwwzrw/-.? c/Zi-rV r/<?« .v<?//<? 7'ÖK

? 777/
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dat wilde of durfde hij noch niet verstaan, en
vreedzaam bleef hij in de abdij zijn dagelikse
taak verrichten, afwachtende, dat een duide-
liker bevel hem zou inlichten ,,^«/z';r«z' afoz'-

S/;//V /jV/z^zV/z/Jfl'rt̂ /z". had hij met
een andere conveers van ter Doest ,,

en was zo gereden naar een van de vele akker-
landen van het klooster, om er te hooien. . . .

De zon, noch pas wedergeboren voor de
nieuwe dag, rees ,,#t7z afe .«'<&• twz Zz'.s\sy?-
wc -̂/zc7z" als een grote, vurige klaproos achter
de bomen, die de hooggelegen weide om-
zoomden. . . .
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