
gestoken zwaard in de stijgbeugels omhoog,
en met wijdklinkende stem riep hij uit, zó
dat al de andere aanvoerders het konden
verstaan en tot in de verste gelederen her-
halen : „6V>, /zwr/ »«, wa;;«'?/, zeW zV ?< .sv; »;«•/<: r :

, .r/arf «/

•x- *

Janne, die een minder krachtig paard dan
Willem bereed en een veel verdere weg
had afgelegd, was ver van zijn broeder af-
gedwaald in het gedrang en alleen op het
slagveld achtergebleven. Als door onzicht-
bare handen getrokken, reed hij recht naar
de plek, waar hij de twee ridders had gezien.

In het zware, plaatgeslagen harnas, waar-
over de lange fluwelen riddermantcl neerviel
tot ver over het zijden schabrak, zaten ze op
hun krachtige lichtblonde vossen. In bevallig
dansende deining golfden de paarden met de
zijlicnie mee, onder aanvoering van Lodewijk
van Clermont, die juist met ongelooflike inspan-
ning, onder hoog opspatten van het vuil-gele
water, zijn troepen over de beek had gevoerd.

Eerst was hij duizelig geworden van het
gekletter van de vaandels, het briesen van
de paarden, het gillen van de gekwetsten, het
ontzettende, verbijsterende rumoer van de slag.

Toen, met flitsen van woede in de ogen,
nam hij een naast hem gesneuveld Hennewier
zijn slagwaard uit de bijna verstijfde handen,
en neermaaiend als met een zeis al wat hem
in de weg kwam, drong hij door tot de beide
geharnaste ridders.

De ruiters stoven woest langs hem heen;
het voetvolk vocht naast en tussen de paarden,
maar met een vlugge beweging van de teugel
baande hij zich een weg door de opdringende
benden, tot hij hield vóór de ruinen, heel
lenig en blank onder het gele schabrak, met
blinkend goud en juwelen langs de zomen.

De lansen flitsten om hem heen, met heel
zacht snorren, als van vleugelen.

De bodem dreunde van de val van de paarden.
Ken vreemde lauwe geur, een geur van

zweet en bloed benauwde hem de borst en de
longen en vurige vlammen flitsten vóór zijn
ogen. En hoog opheffendzijn zwaard, ver boven
zijn ongedekte schedel, kliefde hij met een enkele
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felle haal het hoofd van de jongste van de twee
ridders, die beschermend, als tot afwering
van de slag, de armen om zijn vaders hals
had geslagen.

Het jonge lichaam zakte, een gevoellooze
klomp, ineen in het zadel, sloeg dan links
achterover en bleef hangen in de stijgbeugel,
met het mooie, nu van bloed druipende hoofd
op de grond.

Dan, breed uithalend voor een nieuwe
slag, hieuw de Karmer ook de oudere ridder
met zulk geweld in de schouder, dat het
zwaard tot diep onder de oksels doordrong.

Met het vreemd proestend geluid van een
slagaderbreuk, waaruit men de prop, waarmee
men ze een poos heeft dichtgehouden, eens-
klaps verwijdert, spoot het bloed in een
dunne straal uit de breedgapende wond. . . .

Een ondeelbaar ogenblik scheen het lichaam
noch te wankelen, te duizelen in het zadel.. . .

Dan sloegen de met staal geschoeide voeten
uit de stijgbeugel, en snel, met een doffe
bons, plofte het lijk op de grond,
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En de paarden holden voort, nu zonder
hun berijders, ,,w

Toen gebeurde er iets zo zonderlings, dat
niet alleen de vreedzame bewoners van de
omliggende dorpen, maar zelfs de strijdenden
uit de beide legers het met angst en ont-
zetting bemerkten en dat het later, tot een
sage geworden, in de vruchtbare verbeelding-
van het volk eeuwen lang bleef voortleven
als de herinnering aan een wonder.

1'lotseling, in wolken, die opkwamen uit
het Noorden, uit het Westen en het opaal-
grijze Oosten, was de hemel duister van
blauwzwarte vogels, glanzige raven met snavels
als van gieren, die krassend en krijsend als
woedende duivelen, hoog boven de Franse
ridders in het rond vlogen.

Men zou gezegd hebben, dat al de raven
van het Vrijbos, al de raven en kraaien en
kauwen, die daar huisden in burchten en torens
in en rond al de bossen van geheel Vlaan-


