
MATHILDE VER,MEULEN

Bakelanilt was fier, lUen hail zijn diensten gevraagd.
Om te verklaren welke diensten de roverhoofclman te vervullen had, en te

vertellen, hoe hii dit deed, moeten wij terugkeren naar de hoeve van Eilmonil
Mortelmans, nabij lrVijnendale"

De lezer zal zlch nog herinneren, dat een vijftal maanden v66r het boven
verhaalde, de geneesheer vermeulen vermoortl werd terwijl zijn dochter
Mathilile op de hoeve getuige was van een gewelilige nachtelijke aanval, ilie
echter mislukte.

's Anderenilaags vond men het lijk van de heelmeester, die uit ile woning
gelokt werd, door een voorgewende moord nabij Eernegem en zelf als slachtoffer
van de ellendige roverkapitein viel.

Mathilile was nu een wees. Ifaar rnoetler was van voorname afkomst geweest,
wel nlet van adel, doeh van rijke burgerstand.

De familie was er tegen geweest, dat ze met de arme ilokter huwile. Haar
ouilers hadden zelfs gedreigd hun ilochter te onterven en al hu bezittingen
na te laten aan hur: zoon Laurent.

Doch het meisje had haar zin gedaan en was met de neilerige, maar brave
Vermeulen gehuwd.

De ouders kwamen op hun besluit terug en gaven aan hun ilochter het haar
toekomende ileel, zodat nu Mathilile een groot kapitaal erfrle, ofschoon slechts
welnigen ilit wisten
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Lauren Spille, zo heette de broeiler van haar moeder, hail ztch nlmmer
met ziin zuster ver:zoend-

I[as hot gekrenkte familiehots of spijt over haar ileel ilsr erfeais, waanlp
hij reeits geaasd hail ? Misschlen beiile omstandigheden, maat nooit hail hii
Vermeulen bezocht en zelfs, toen ziin enige zuster stlerf, ntet van zich laten
horen

Laurent Spille stond aan't hooftl van een hantlelszaak te Brugge. "riJ was
weduwnaar, maar bezat een zoon, ilie hem in de zaken hielp.

Enige dagen na de dooil van Vermeulen, kwam Laurent Spille ziin bijzoniler
bureel binnen met een brief in de hanil.

- Goeil nieuws ! sprak hij vrolijk tot zijn zoon, illo aan een ta,fel rtt te
schrltven.

- Goeil nleuws, zegl ge, vader ?

- Ge zoudt niet railen wat.

- Zeg "et dan ! lVal. onzin is dat nu. om mit te laten raden naar lets, ilat
ge me met ilrie woorden vertellen ku. t. sprak de zoon oneerbieilig.

- Uw oom ls dooil !

- Welke oom?

- Ilebt ge er dar, zoveel ? Een, ilie een broeiler van uw moeder is, maar
over ziJn doorN zou ik niet vrolijk :in. Neen, die anilere. die pilledraaier uit
Torhout

- En ge noemt dat goed nleuws, vailer ? Ja, ik weet wel, ge draagt ille man
nlet op uw hart, mâar nu zo dolblij over zlJn ilooil zijn, gaat toch wat te ven

- Ge zult u ook verheugen. l{aurice. luister maar"

- Spreek ran c: : duidelijk. ron ler al die omwegen.

- Onze 'nk staat niet al te fleor"ig voor het ogenblik. ofschoon de buiten-
wereld er niets van vemoedt.

- 'k Geloof het, wel, met al de troebelen en niet ret minst door uw dwaze
speculaties ! riefr el" zoon. d"' bliikbaar op niet al te vrientlschappeliike voet
met zii- vader verkeerde

- 't Is geliirr hrre her komt. Maar we zouclen eerstdaags wel eens naar de
maan kunnen vllegen.

- Zwijg, vader. Die schande !...

- Ja en uw vroliJk leven vaarwel zeggen. Nlet meer ultgaan met zakken
vol gelil, niet langer de baas uwer vrienden en ele afgod der dames, niet waar,
miln zoontje ? .!a, jo, 't zouclen schrikkelijke gevolgen zlJn ,

- De hemel bewarc ons !

- De hemel zal rlaar ^riet veel aan veranileren. Vge moeten ons zelven helpen.
T:' lk ken een goed "nlddel. nu uw .ieve oom Vermeulen dood is. De brave jongen
werd vermoord lang; ile weg.

- Vermoonl ! s.:rhaalde Maurice rnet schrik.

- KaIm, mijn jongen, kalm ! .Ia, vermooril door de sinJeur Bakelandt,
waarvan men veel spreekt. lùu, we kunnen ilie goeile roverhoofilman niet ilank-
baar genoeg ziJn.

Maurice, de pilledlaaier, heeft een dochter.

- Ja, ilat weet ik. Maar spreek ilan ult !
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- Ik ben nu haar voogù want 't arme schaap bezlt geen anilere bloed-
verwanten, nader dan ik.

- Maar dan hebt ge toch wel lets van haar gezellen kunnen te weten komen?

- Ze verteltle me niets.

- Hail haar vailei' geen broeders ?

- IIij was enig kind en ik ben de voogrl van het meisje.

- Dan beklaag ik hr ar ! riep de jongeling ruw uit.

- Ongelukkige, ge weet niet wat ;e zegt, ol llever lichtzinnige. Nu, ta, dat
ts ile ieugil sigen. Maar om voort te gaan : ilat meisje ts riik.

- En dan?

- Nichtje iromt hier en gij trouwt er mee, ilan zijt gij ook rijk.

- Ik met haar trouwen ! Ik ken ze zelfs niet.

- En wat geeft ùat? Ze zal u -el willen, zo'n flinke schone jongeling !

- Maar ze .s mijn nicht !

- O, / t is geen beletsel. Ik zal dat naakie wel in orde brengen.

- Doch, als zii nu eens niet wil ?

- O, vrees daarvoor niet. Jonge meisjes weigeren geen schone man. Kunt
ge niet aan iedere vlnger een vrouwtle krligen?

- Van wie komt die brief ?

- Van de verste de; politie uit Torhout door bemidileling van het gerecht
alhier. Ik zal r-u onmiddellijk bericht zenilen, itat ik de voogdijschap over
Vemeulen's lochter aanvaard, Maar het meisje is nogal ziek.

- Van scbrik ln verdriet, zeker !

- Dat zal wel zijn. Kwam ze te sterven, we bleven van zelf erfgenaam.

- Ge rzen.' d"; de dooil van dat meisje?

- O, neen, 't was slechts een verontlerstelling. O, ireen, ze moet voor mij
niet sterven. '''r z,e mâar mijn schoor.ilochter wordt. Kom, ik zal er maar geen
grâs over I^'en -:roeien en onmiddellijk schrijven.

Ik ztl u verder op de hoogte houilen, Maurice, Ik ga thans miin beste pen
versnijden om het schone nichtje ile netste bloemekens op ile mouw te steken.

- Zeg, vader, ik heb deze i"vonjl onder vrienden 'en soireetje aan,relegd
met wiJn en toemat. Kunt Sij mij niet aan honilertl kronen helpen ?

- Ifonderil lironen, Maurits ! Iet is een heel kapitaal.

- Ik moet miin stand toch ophouilen, vader. Maurice Spille wil te Brugge
heel wat zeggeî. Noblesse ob[ge !

- 't Is waar, zuchtte de man.
En hii 'elde ziln waarilige zoon honilerd kronen voor.

Mathilile was van de beterhanil.
Doch daar kwam op een zekere morgen een brief in huis.

Geliefde nicht,

Met innig leedwezen vemam ik ile ilood van uw vader. Ik kan mii levendig
uw grote ilroelheiil voorstellen. De slag is wreed, het -erlies onherstelbaar.

Dat Goil u ''ooste, u balsem schenke voor de schrijnenile wonde !
Toch wll ik doen, wat ik vennag.

***
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Ge staat alleen op ile wereld, giJ, het klnrl van mlln enige zuster.
Van rechtswege ben ik uw voogil. Kom naar mijn woning; beschouw ze als

de uwe. tlier vindt ge een oom, die'ril trachten een vailer voor u te zijn en een
neef, dle u als een broeiler zal beminnen. Hier vlnilt ge hulp en venorging.

Aan niemand zal ik het geluk at.'t n, mijn nichtje te beschermen.
Op mij rust die taak en ik aanvaaril ze met een hart vol liefile.
Weltlra hoop ik u persoonlijk te bezoeken. Moge ik u tlan genezen vinilen

en bereid, om mij aa: mijn woning te vergezellen.

Ilw lielhebbende oom,
LAURENT SPILLE

IIet rr.elsle ltet ile brtef aan de huishouilster lezen en scheurrle hem dan
aan stukkeru

- Vailer en moeder. heeft hti gehaat, en ik zou zijn huisgenote worden ?
Noott ! Ik bedank voor die bescherming, ik veracht ze !

- Ifelaas, ik vrees ilat het weinig zal baten. Hij is uw voogd.

- Dus i:roet ik hem volgen ?

-Wanneer hij het eist, ia.
Mathikle richtte zich op en ging voor cle huishoudster staan.

- Juffrouw Sophie. sprak ze, *nijn moetler heeft hij gehaat, omilat ze met
miJn vader huw.Je. Zeg, kan die liefde. welke hii mij nu betoont, echt zijn ?

- Maar. miin kine!, dat was rnisschien familietrots. Gij zijt de ilochter van
ziin zuster en daarom wit hij u tot zlch nemen,

- En scheiilen van u, iuffrouw 'I hie.

- Ja, ù.a.t zal ook mij hard vallen. maar't is voor ww bestwll.

- Neen, ik !-'r-'t nergens beter zijn dan Lrier. Bij u wil ik blijven. ïgaar zoudt
gii heengaan?

-Och, ik zal wel ren anilere plaats vinden. Bekommer u ilaarover nlet.

- Ik zal miln oorn zeggen, dat ik in mijn outle woning blijf en geen lust
heb naar Brugge te verhuizen.

- Nu we zulltn 'l; beste hopen, maar ik rnag u niet misleiden. Bereiil u maar
voor op uw vertrek. AIs voogd heeft hij ree!,r+ op u. Gij zijt nog maar achttien
iaan

Er werd op ile ileur geklopt. Een fltnke jonkman trad binnen en !:!eef
eerbieilig staan.

- Louls! riep Mathilile blijite. Dat iq goetl dat ge mii eens komt bezoeken.
Juffrouw Sophie, dat is de tlappere zoon van pa,chter Mortelmans.

- Ja, ik [:en hem wel. Ga ".en, vriend.

- Ik kwam ee-- vragen. ook uit naam rniiner ouders, hoe de Jonkvrouw
het stelt ?

- Och, ik ben genezen, Louis, ofschoon ik treur om de ilood van miJn
goeile vailer.

- Ook wiJ spr':ken alle ilagen van ele brave heelmeester, Jonkvrouw.

- En nu -o.+ ik deze stad verlaten ! riep Mathilde.
Het gelaat van l: jongeling betrok, toen de maagtl hem ile inhouil van ile

brief uit Brugge mededeelde.
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De hulshouilster was evcn weggegaan, orn naar het vuur ln ile keuken te zien.

- Dus ge gaa* weg van ons? antwoorilile tle jongeling op teleurgestelile toon.

- Helaas ! ik vrees, ilat tk wel zal moeten ofschoon tegen mijn zin-

- En ik i,al u nooit meer zien.

- Oho, Srugge is zo ver niet

- Maar ilan zijt ge zo'n voorname dame !

- Die u niet meer kennen wtl ! Louis. ilat is niet schoon vân u. Zou tk die
nacht kunnen vorgeter., toen wij uw huis tegen ile rovers verdeiligden? Zou ik
pachter Mortelmans vergeten ?

- En miJ ook niet, Jonkvrouw ? henram de iongeling, maâr opeens rood
wordende, stamelile hii: Verschonlng, lk ben onbescheftlen.

Ook het meisJe kleurtle, maar op flinke toon antwoorrlde zfi:

- Neen, [ouis, ook u zal ik noolt vergeten.
De jongelietlen zagen elkander een ogenblik in ile ogen, doch begonnen

onmiddellijk over iets anilers.
De huishoudster trad weer binnen
De zoon van Mortelmans bleef nog enige tijù, zo lang als hii welvoegltlk

achtte.
Dan stonil hij op.
Ook ile handdruk tussen ile longe lierlen was inniger dan gewoonlifk.

- Ge ko:nt n'ij:: ouders toch nog we! bezoeken voor s;w vertrek ?

-'k Zal alles ùoen. wat ik kan om hier te blijven, doch ln alle geval kom
lk goeilen dag zeggen.

Louis groette de hurshoudster beleefil en keertle getlrukt en toch met .en
blijde hoop huiswaarts.

- Ze zal mtj niet vergeten, ilacht hii. Maar helaas, naar Brugge ! Dan wordt
ze een grote dame en ik ben een boerenzoon. 't Zoto te schoon zljn ! Neen Louls,
zet die geilachten uit uw hoofd.

- Een goeile jonget, ze: "-"-t!de met vuur.

- Zo? r'roeg d* huishoudster lachend.

- 't rs waar. En geen lomperik zoals zo velen, ilie niets dan bossen en
lanilen zien.

- Wel. wel ! itr'iathilde. heeft hiJ uw hart zo gevangen ?

- Wle spreekt daar nu van ? riep het meisje, rooil worilend.

- V[aar 't hart van vol is, loopt de montl van over. Ik zie u al als "r:n
boerlnneke.

- Juffrouw Sophie, ge doet me laehen en 'k maq niet" want die brief van
mifn oom ligt mij 'ta zvaàt op de rnaag.

- Ja, Ja,'k zie u al terugkeren naar ileze streek, plaagde de vrouw.

-'k lloop het van ganser harte.

- Wat? Een huwelijrr met uw [,ouis?

- Terug te keren naar mijn geboortestad. ten minste zo ik in Erugge kom.
Maar laten r ij ern:'i; zijr.; ilie cngelukktge brief dwingt er ons toe.

- Maar ik wil u wat vrolijker :temmen. Moed, mijn kind, alles loopt
wellicht 5.eal af. -c Bruggr zult ge Sezien ziin.

- Maar dat vraag ik niet. Ilier te blijven is m{in enlg verlangen.
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Er werd schier over niets anilers gesproken, tot Laurent Spille enige dagen

later met een koets voor ile woning stilhield'
't lVas la'lt in de morgen en Mathilde hielp de huishoutlster in de keukcn.
Toen de voorîame koopman ziin nicht ln haar werkkleed zag, riep hU

gramstorig:

- Moet ik u z,; aantreffen ! Gij werken ! En tot iuffrouw Sophie voegile hiJ
er biJ : Zijn er :r dan geen meiden ? IVat betekent dat ?

- 't Is mijn eigen wil en verlangen, oom, antwoordde Mathilile haastig.
Ik werk gaarne.

- Maar claarvoor ziit se op de wereld niet ! Zo verneilert ge u, miin kinil
- Werken ,rernedert nlet, wedervoer het meisfe, zo g,a t tte tijil ongemerkt

oB en vergeet ik miJn verdriet.

- Kom rnaar rap met mtj mee, nichue ! In mtin wonlng zult ge u plezieriger
gevoelen.

- Maar treed binnen, mijnheer Spille zei de hutshoutlster en zo liet ile
bezoeker in het salon.

- Niet slecht gemeubileerd, mompelde de koopman, alles bezienile.

- Mijn -aer had ve*l smaak, ornr, sprak Mathilile die de opmerking hoorde.

- Zeker, zeker, hernam ile ander ontwiJkend, maar... lief kind, ziit ge

gereeil met mij naar Brugge te gaan ?

- Och om, inag ik u een vetzoek doen ?

- Natuurlijk. Laat eens horen,

- Ik zou liever hier blijven.

- Ilier blijven ? ?ersta ik goeil ? Hier in die akelige stad. in ilat eenzame
huis ?

- Ooh ja, ik berr 't hier zo gewoon. Ik ben gehecht ian dezc kamers. En
juffrouw Sophie is zo goerl voor miJ.

- Is dat ile huishouilster ?

- Ja 0, ze is cen engel !

- I)aarvoor worilt ze ook betaalil, mlin onozel iluifke. Maar hier blliven
neen, dat nian et. "r mag u niet ',an ...,v lot overlaten. Alleen met een zwakke
vrouw, als r'e tijd zo onveillg is ! Dat kunt ge wel ilenken !

- Maar we wonen te mitlilen van goede kennissen, in het hartie van ile stail.

- Dat is geen rvaarborg, mijn r<intlje. Bovenilien, ik ben een man van plicht
en moet mijn taak getrouw vervullen. 'fch, ge zult u bii ons zo gelukkig gevoelen.

Mathtlile bemerkte wel, ilat zachtheif de koopman niet kon bewegen aan

haar verzoek te voliloen
Nu zou ze anders spreken.

- Oom, begon ze enigszlns verlegen, maar allengskens vaster van stem

worrlenile, oom, ik geloof niet, dat ge recht hebt mii te dwingen met u mee

te gaan.
De man '-^.lkte a$n ogen wiid oPen.

- lVat nu, nreisje ? vroeg hij verwonderd, of ik recht heb ? Maar er is hier
geen sprake van recht, doch alleen van liefile. En zo ge't recht inroept, ik ben

uw voogd. Maar mijn tegenstribbelig roosie... 'k wil uw vailer zijn'

- Ja, wettelijk recht, ilat hebt gie' maat geen zedelijk, hernam M;thiltle
met fonkelende ogea.
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Zeileliik... zeilelijk... henram mifnteer Sptlle. Ben ik ntet zerleliik ? Is er
iets op miln geilrag aan te merken ? Kleeft er een smetje, hoe klein ilan ook.
aan mljn naam ?

- Ge besrilpt wel wat ik beiloel !

- Neen mtjn ktnitje, waarlllk niet.

- Ge Cwingt me, orn een zeer pijntijk onderrverp aan te raken. I{elnu, lk
zal dan onbewirnpeld spreken. Ge hebt 't zedelijk recht niet mij naar Brugge
te brengen, omilat ge mijn ouilers gehaat hebt ! Hoe kunt ge ilan hun kinil als
een vailer liefhebben, dat kinil, uit alit laag huweliJk, want zo is het tn uw
ogen, geboren !

- Hoor nu iioch eens, hemam ile koopman kalm. Dat heeft de klok horen
luiilen, maar " :t ni" waar ele klepel hangt. Ja, het onilerwerp is pijnlijk. Maar
ge stelt de zaak al te erg voor.

Ik hail eens een klein geschil met uw goeile vader en sinds dan liepen onze
wegen uiteen.

- Ge waart verstooril op mijn ouders wegens hun huwelijk.

- Dat ' " bt ge nu toch eens geheel en al mis, halsstarrig wijsneusJe. Dat
heeft uw vailer u toch noolt gezegil, ilat kan htj niet gezegd hebben, want't is
niet waar.

- Vader -as to goerl, te edel, om da..; veel over te spreken. Doch uit enkele
woorden heb ik wel begrepen.

- Uit enkele woorden I Ziet ge nu, dat ge een lief kwaadsrreekstertje zijt
en ge uw oom beschuldigt zonder grond?

- Ik wilile dat het zo wàte.

- En nog gelooft zij 't niet ! Neen, uw vailer en ik waren nu iulst geen
trouwe vrienilen, maa-' dat belet niet. ilat ik mij verplicht gevoel jegens hem
en vooral jegens mljn enige zuster, hun enig kind oniler mijn hoeile te temen.

- En als ik nu liever hier blijf ?

- Dân nog mag ik ilat niet roestaan. De jeugd I Ja, zo is ile onschuldige
leugil. Gelukkig is de wijsheiil daar om de ieugd behulpttta;a,m te ziin.

- Dus mcet ik mee ?

- Moeten is een lelijk woord. Iief schatJe ! Maar ge wilt toch gaarne uw
oom, dle zo goeil voor u zal ziJn, vergezellen ? Ge zult hem toch niet ilwingen,
zacht gewelil te gebruiken.

- Ik hoor het rI. Ik moet mee. hemam het meisie op doffe toon. Maar
vanùaag toch niet?

- 't Is miJn plan . heden mee te nemen Waarom langer getoefd ? 't Is niet
noilig, goeile dinge' -it te stellen.

- En mifn kettnisser ! Mag ik hen niet goeden ilag zeggen ? Moet ik hen
verlaten zonder ;e te danken. voor ' '"'r liefL: en hulp, welke ik altijd, maar
vooral in deze drlevige dagen. on.lervond ?

- Ik vertrek derr mlildag om drie uur, nichtJe. Ge hebt tlus nog {e tiiil
hun de hanil te drukken.

- En moet ilr zo plotseling, :o re11c-.1 , scheiilen van mij ' geboortehuis,

waar zulke iefelijke herinneringen i r verbonden ziin ?

- Niets belet u, e. later van tijd tot tijit terug .e keren.

- Mag tk ttikwiils naar Torhout terugkomen ?
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- Natuurlijk, zottlnneko. Meent ge ùat uw oom een duivel is ? HiJ is te goeil

om u iets te weigeren.

- tltaar laat mlj nog eotr maand hier.
* Neen, rnmrgeliJk. '

- Een reek, ik srrieek het u !

- Geen dag ! O. i.. ge doet uw oom verdriet met al uw tegenstribbelen.
Kom, wees nu eens verstandig en zeg aan ile huishoudster. dat ze uw koffers
pakt ! Ga intussen ur* kennissen ,oede tlag zeggen. Ik heb nog enige zaken te
iloen, ilie ook al met . in betrekking staan

- lt'^r oom ik besriip toch uw optreilen niet. Ik woonde hier gerust en
tevreilen en 'k ou or nooit aan geilacht hebben het huis te verlaten om elilers
te gaan wonen. Waaro' wilt ge rnii nu, tegen miin wil in, doen verhuizen ?

Waarom plotseling, dj dr' u nooit om mij bekommerile, mij dwingen bij u in
t wonen I Dit alles sc'ijnt mij zo zonderlin& toe dat ik grote lust voet u hard-
nekkig weerstan tc bieden en beslist ( neen > te zeggen.

Spille hoorde ,et de grootste verbazing de fiere woorder van het meisJc.
Hij nad wel *an tegenstand gedacht, maar was er verre af geweest tegen

zulke krachtdadigheid te schoppen.
Een ogenbl'" gulpte het bloed van woede heviger naar ijn hart en hij weril

bleek. maar de veinzaard kon zich bedwingen. Er hing te veel van de gehe-r.
zaamheid van het meisie af en hij wilde kost wat kost beletten dat ile buit
hem ontgllppen .,ou.

Hij hernam dan ook ziin zeemnoete houding en antwoordile op de fiere taal
van het meisj ' :

- Luister, ..-athilde, sedert tle dood van uw vader is mijn hart zan zulk
groot medelijden vervuld rlat ik geen enkele nacht nog een oog kon sluiten.
Kleine geschillen ,yorde- door grote tragische gebeurtenissen weggevaagd en
verstrooid als kaf voo- de winil. Wrok en tweespalt verdwijnen in dagen van
ramp en tegenspoet,. Thans voel ik het maar al te goed hoe reer ik mls was toen
ik met uw r ader {rp geen vriendschappelijke voet stond. En het is dit berouw,
verwekt door de liefde e.. vriendschap die ik uw vader toedroeg, ilie mii thans
zs doen ha.rdelen. ciij mr ogt niet alleen leven, Mathilile. Gij zijt omringil van
gevaar :n .lr rr. tj gedachte dat u i ongeluk moge overkomen. Alieen een
vailerlijke bekommering heeft mij cle bezorgtlheid ingeplant en ik verzeker u
dat u alle geluk en olijdschap te wachten staan in mijn huis.

- Maar oom, sprak Mathilde, zacht:r gestemd door ile valse woorilen van
de veinzaard, "aa,r oom. ik ben hler gelukkig, ik herhaal het u. En zo mij hier
gevaren dreigerr, zull deze mij ook te Brugge niet gespaard blijven.

- [{aar, mijn lief duifje, wat ziit ge nog naief. Ik ben uw oom en uw voogd
en weet toch wel veel beter wat er gedaan moet worden om uw geluk te
verzekeren, dan gij zelf het wilt weten ! Kom, kom ! Laat ons de zaak ineens
haar beslissing 'r er, ik ben thans rier en neem u meile. Maak alles gereeil, want' de namiddag gaan we naar Brugge. De wegen ziin niet al te veilig en wij
moeten voor het t' llen van de avond thuis zijn.

Mathilde zuchtte en stemde toe.
Juffrouw Sophie stonil als van de doniler geslagen, toen ze dit wreeil besluit
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ver:n&rn 7,e haâ, moelte de opwellende tranen tenrg te ilrtnsqr. Ze moet zloh
immers sterk houilen.

Miinheer Spille verliet ile wonlng.

- Ik haat hem nu al ! kreet Mathilile, haar tweeile moeder omhelzend. HiJ
is vals, ik zie het tn ziJn ogen, lk hoor het aan zijn woorden, ik bemerk het aan
al zijn manieren !

En in ijn huis moet ik leven ! Juffrouw Sophie, zeg alle kennissen goeile
dag en berlank hen voor hun goedheiil. Ik mis de kracht hen te bezoeken.

Vergeet vooral pachter Mortelmans en zijn gezi4 niet, zeg dat ik geilwongen
werd, merk wel, gedwongen, te vertrekksn, zonaler ilat ik van hen mocht
afscheiil nemen.

Groet alle vrienilinnen. Zeg dat th miin hart hier achterlaat, ilat lk tn
geilachten bij l,en leef.

Onderwijl was : heer Sptlle bij ile notaris gegaan, dle het kapltaal van
Mathilile bewaarde.

- Mijnheer Spil.: ! rlep de notarls, dte ile voorname Brugse koopman kenile.
Wat geluk u hier te zien !

- Waarde notaris, ik kom u van een grote som beroven !

- Zo ik u iet kenile, zoudt ge me doen sehrikken. Bakelanrlt durft zlch
op die wljze ook wel aan te bieilen.

- Ja, dat moet een uitgeslapen fielt zijn, hemam de hanrlelaar. Maar ge

begrijpt misschien ile reden van mijn bezoek wel.
Dat is niet moeilijk. De arme dokter Vermeulen is op schrikkelijke wljze

van de wereltl geraakt. 't Was een braaf man, Maar 't is waar, ge leefilet in
geschil met hem.

- Och, wat :rl ik zeggen ? ()nze karakters kwamen niet overeen. Maar rrat
belet mij niet, de voogilijschap over ziJn ilochter uit te oefenen, niet waar ?

- En de rente van haar kapitaal op te strijken. ilacht de notaris, rnaar luirlop
sprak hij :

-Zeker niet ! 't MeisJe ls zeel beklagenswaarilig. Gelukkis is ze voor
armoede bewaaril.

- Willen wd ,la. onze zlr,:eÂ afhanilelen ?

- Zo't 'r belieft. Ge begrijpt, dat met al ilie requlsities en analere Franse
schelmerijen 't kapitaal wa" verminderd is. Trouwens, ilokter Vermeulen heeft
dit zelf bevestigd, zoals u uit ile papieren blijken zal.

- Natuurlijk. iede' heeft verlies geleilen.

- Maar Vermeulen is er nog al goed afgekomen. HiJ voorzag 't gevaar en
bracht het grootste tleel van 't geld !n velligheid. Gelieve Jeze stukken te raad.
plegen.

- Natuurlijk r.ertrouw ik u volkomen, waarde vriend, maar zaken ziJn zaken.

- Dat spreekt van zelf Zie {;zt alles op uw gemak na. Ik zal intussen de
analere papieren in u,'d" brengen.

Geruime tijd r,eerst. er stilte in het bureel.
Dan vroeg tie oopruan nog enige i:rlk':llinïen en sprak eintlellJk :

- A[es is vclkomen in orde en, uit naam der weze bedank ik u hartelijk.
Il; zal rle somrlen nredent rnen naar Brugge, want ge verstaat, daar ik zelf zaken
heb, kan ik rr thans voordeliger uitzetten.
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- Netuurlijk, natuurliik, beaamile de ander, terrviil aij tlacht : Luze vos,

ik doorgronil u wel En luirl ging hii voort :

- En gaat grw nicht Torhout reeds spoedig veflaten.
-- Deze middag. ûe tijtlen ziin onveilig; ik durf 'aar niet langer alleen

onder de bescherming va& een zwakke vroulr stellen.

- Deze midtlag reed. I En hoe bevalt het haar ?

- Och, ze gaat ga,arn . genoeg nee. Maar ge verstaat, men is aan de geboorte'
plaats, aan 'igen huis gehecht. Bovendien ziin de omstantigheden zeer ilroevig.
Maar tle tijd heelt de wonden.

- Och, ze is nog jong, hernam de notarls.
Beide heren scheiuden op tle harteliikste wijze.

- 'k tseb ze vast. juichte Spille inwendig.

- Ik beklaag Mathiltle.
Met deze opmerking keerde de notaris naar ziJn werk terug.

Roerend was het afscheid tussen iret meisie en de huishoudster.
Met bezwaard gemoecl nam Mathilde in het nijtuig plaats, dat de lakei van

de koopman - Spille reisde deftig -' met een diepe bulging sloot.
IVeg, weg van alle vrienden en vriendinnen, van bet geboortehuis, van de

goede Sophie, van rouis. van het graf cler ouders !

[tret gesprek vlotte nie erg. Mathilde gaf slechts korte antwoorden en de
koopman maakte bij zichzelf meermalen de opmerking : e Alles zal nog uo

gemakkelijk niet gaan als ik wens, maar dan voegtle hij er bij : en toch 't gelel

is 't mijne r,.

NAAÊ BRUGGE

't lluls van ile neer Spille in de Steenstraat zag er deftig uit. De v{" rname
koopman hleld er vân, voor de wereld een grote pracht ten toon te spreiden. tlij
hail verscheidene bedicnden, zowel mannelijke als vrouwelijke.

De naarn Spille bezat een goede faam. Overal, zelfs in adellijke huizen,
waren de dragers van die naam - vader en zoon - welkom. En menige moeder,
bezorgd voor het geluk harer ilochter, droomilo va! een schitterenil huweliik,
waaraan die vr-am luister zou bijzetten.

Onder ile bedienden bevond zich een vrouw van dertig taar, die de zoon
vereerde. < Beminnen;>, zou slecht uitEedrukt ziin, want haar liefde was als ilie
vân een honrl, die zelfs, als zijn meester hem slaat, nog voor hem kruipt.

Jeannette. zo lreette de rneid, kon niet ilulilen, dat een andere vrouw meer
ile aandacht van ile jongen trok, ilan ziJ.

Niet dat ile lioop zijn echtgenote te worden. Neen, die geilachte kwam zelfs
niet bij haar op. Aqaar die tiefde was als een gevoel, dat sommige moeders bezielt,
welke naijverig zijn op een sahoondochter, die haar ile zoon ontrukt.

Jeannette was als wees in het lruis van tle koopman gekomen. Mevrouw
Spille had zich over het autlerloos klnd ontfermcl en het in dienst genomen als
kamermeisje.

Jeannette telde toen tien jaar. Later moest ze met ile kleine Maurice spelen.
Van die tijd af dagtekende haar vererlng voor Spille's zoon. En hoe ouiler ele
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