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- En ik vraag u ook herbergzaamheid .roor mijn beschermelinge, de
bevallige jonkvrourv Hilda van Rozenhove...

INHOUD VAN TIET REEDS VERSCHENEN DEEI..
Yoor de nicuwe lezers geven we hier den inhoud vân l':et verleden week verschenen

dkel van cleu roman ,,Fllips van Artevelete".
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Van Benekamp boog zecr hoffelijk, niaar kon tocl-r zijn vclrassiug niet
verbergen over het feit, clat de bruid van Marcus van Blauivhuize, cle:l â\.oud
voor haar huwelijk, met Locieu'ijk van Male uitreecl.

- De zwarte pest jaagt ons allen op de vlucht, hernam cle glaat.

- 
De zwarte pest ! herha.alde de riclder versclirikt.

-- Ja, die geesel siaat nu ook orrs gervest... Maar ure zullen u dat binneu
uitvoerig verhalen !

I)e ridder ging zijn gasten voor. I)ienaren \\raren reecls tocgcsnriri. ,)r!
cle paarden over te uemen en te stallen.

BEI.,I-EKE.

Welclra kon Arnrarrtl de i.,etelaar vrijer cioorstappen. Hier in hril lvouri
vreesde hij riclder Benekatttp niet tneer. De edelrnatt zou het niet tr;agen,

zells met een gevoig, zoncler goede voorbereiding, 's arronds het boscit in te
trekken. Flij had te veei vijauclcn, die roncl zwierven en hem gerveldig ltaatteri
our al zijn ortrecht en clespotislne.

Na een uur r'l,andelens be;eikte Arnianrl, nog op het gebied vatt Bellent,
een leeuren huisje. rnet rieten ciak. Door't eenig venstertje blonk een ûichtje
en blijkbaar was- nlen biuuen nog op. Arrrand klopte.

Wie is tlaar ? vloeg rnen.

- 
Belleke, ik ben het !

- 
ôod zij gelooÏct, Arrnand ! klonk het als eeu juichtoon en riaclelijlt

n'eld de deur geopend... Ar:iirand, gij zijt het toch... o, ik heb al z{,rrr veel
gesch reernd.

. En wearorn, Belleke .) vroeg cle jonge man, het bevallig rueisiit innig
kusscrid.

- 
Is het dan niet rvaar, dat'riciclei'van Benekanlp u gevangen ltati ge-

)loiltell ? '

- 
\lrr21sr1 ze het u al kornen rreriellen ?

Ja, een van de kasteeliagers... En hij voorspelde, dat ge ollgr-ilângen
zoudt worden. À4aar de deugniet heett gelogen, onr nrij schrik aan tc iagen...
Toch is Barend geen kwacle.

< Hild-a.. de clochter van barc;n van Iiozenhove te Aalter, zal Àlarctrs t'ai: Blzlurv-
I-rnize huwen. i\laar's avonds te voren blengt men haar broeder Felix thuis.:'.:ii'.getast
cloor: cle ZwarTc pest, clir: in 1379 in Vlaanderen riitbla.k. I-let hu,uvelijk woldt irritgtsteltl
en Marcusr voert Ililda, orrr dc iresnretting weg. Ze ontmoettcn graaT i-oclerviik i.rr.:i Male,
die zell Brr-rggc, ook om cie pesi ontvlucht. À/tardLrs r..,il zijn crrders uit Blu(,r.: ltalett
en de graaf iieernl Hilda in besclrernring en brengt haar bij riddel van Berttl;imp te

Bellem. Ii{arcus ontttroet o1; zijn r eis de Ketelaars, nlanuell r,oor de verdlulii.:llq in '1

hosch qtvlurltl. Eerr hctclaar', ^Arrrrand, was te Br'llêm gcvangert. hr dit t t r*.', 
".: 

r-r:ttcll
l.iii zijn ontsnappirig.
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En hij heeft de waarheid gezegd, Belleke... Zie eens... kom wat
dichter bij 't lampje... bekijk mijn hals... is er geen roode streep ?

- Och, Heere, ja... Wat is er dan gebeurd ?

- Wij mogen God en alle Heiligen danken ! Er is een mirakel geschied.
Een oude vrouw, die in een houten zetel aan tafel zat, hief het hoofd op

en stamelde nu ook :

- Een rnirakel gebeurd...

- Ja, moeder Lysbeth... een mirakel. Deze roode streep is van een
s.trop... en ik werd opgehangen aan den toren van Bellems kasteel...

- O, Armand toch ! snikte. het meisje.

- En toch sta ik hier gezond voor u...

- Maar hoe dan ? vroeg Belleke.

- Toen ik de strop om Cen hals had en nog aan u dacht en voor u bad,
sprong ik zelT op de borstwering. Liefde is een schutsengel... nu weet iE
hÊ1... ,,\'ant door n kwam ik op een plan, dat mijn redding is geweest, al
dacht ik rlaaraan niet. Ik wa" overtuigci, dat het amen en uit was met mii,
r,naar ik r,rilde geen vteeze toonen, hoe 't leven me ook lokte. De laffe beul,
Ko, bespotte op clat oogenblik u, mijn zoet Belleke... Dat was hard orn te
hooren:.. En ik besloot clen loeder te straffen. Ik sprong dus op de boryt=
wering van tlen toren, snakte op eens Ko'vast, liet me valle.n, maar 'k liad
henr nree... De last was te zwàar... het koord brak, en we kwamen h de
gracht terecht... Ik zwom oncler'water naat clen oever, kroop door't lisch
*an wal, en nu sia ik hier I

- Cod en Onze Lieve Vrouwe zij geclankt ! riep het meisje cliep ont-
roerd uit. Ja, clat was een .rnirakel ! Maar cle ridder, Armand ?

- O; ik hoorcie henr tieren en razen, rraar hij zag mij niet en ik kon
ontsnappen

- En Koi'

- Wat el rnet hem gebeurd is, weet ik niet, maar ik hoop rvel, dat hii
verdronken is ! Ge haclt clen lafaarcl moeten hooren huilen, toen hii met mij
ttrsschen hemei en aartle hing !

- Moecler, hebi ge dat fehoclr,J ? vroeg Belleke opgewonden.

-- Ja, ja. kind... maar de ridder blijft toch de meester... En Armand
,= nu urii, cioch hoe lang ? En op wie zal Ce 'kasteelheer het wreken. Op
ons ! Hij r,veet, dat gij met Arrnand verkeert. En die Ketelaars zijn gemak-
keiijk... zij trekken het bosch in, ert rvij blijven zitten...

- Neen, moecler Lysb:tir, gij blijtt niet zitten ! verzekerde Armand.
Gij gaat dadelijk met mij ntee.

- waarheen ?

- Naar 't kamp van de Ketelaars.

- Wat ! Ik mijn hut verlaten !

-- Blijft ge dan liever'/
-- Waarom kunt gij u ,riet rustig houden, als ge mijn dochter trouwen
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wilt ? Is Baltetl,, zaliger, rnijn man, Belleke's vader ooit in opstand gerveest.

- Balten \ râs ve':sleten \.'oor zijn tijd door het n,erk voor het kasteel

- Zljn wij niei geboren orn .te werken ?
_- Ja, rnoeder l-1'sbeth, maar niet om slaven der grooten te zijn, niet om

uitgezogen te wcrden, niet om slachtoffers te zijn der adellijke voorrechten.
Wij "-villen \n/erken, doch hebben recht op loon en ook op achting... C, ik zeg
het in ailen eerbied, rnaar toe:: gij Balten getrouu,d hadt. toen gij de bruid
wâart, wie kwam u toen tot Cen volgenden lirorgen weghaien : ridder van
Renek;'mp, hé !

- DaI ciecd hij met veel bruiden en 't -was zijn recht...,

- Zljn recht ! Ja, da-t beuieren de heeren... Alles is van hen : land,
bosschen, rveicien. herten, hazen, konijnen, vogels, beken, vaarten, de rvind,
die de molens dce{ draaien. anze oog:iten,"waarvan ze, tienden eischen...
O<rk onze yerloofden, onze bruicien ziln van hen, ber,ieren ze. ,\laar God irr
den Flemel hoolt me... 't zal nret Belieke toch niet gcbeuren, moeder tr-ys

beth. en tl;iaronl gaat ze mee.

- VVaar is dat ?
hlu hier, dan'daar ! 't ls wa.aî onz.e hoof,Crnan, Balrirvin, verbliift.

- En nrij ellcen laten ! Dat is dr: dankLraarheid rler kintielen, voor wir]
de ourlers zich.kronl werken. Ja.'t<leine kinderen trappen hun rroecler op de
rokken en. gr*ote op het hart !

.-_- (-i, rnr:edg-r, hoe kurt ge dat zeggen ! riep Belletr<e nit en ze boog
.zich over de oucie vrou-w) met het onfevreden en norsch 6e;:icht" Zt'streelde
de grijze haren en vroeg : Zau ik u ocit op 't harte tlappen ! \Mii r.ertrekken
sallten.. .

- {k uit inijn hut.

-- Een kroclit i liernam l'.rmaird, wat bindt u da-âiâatl ? !{ct is uw hut
niet, het is een stuip.ran't kasteetr... Ha, gij hebt van Ba,lten zaliger ge-
sproken, cïie zich kronl werkte voor 't kasteel, die van ultpruiting vcor zijn
tijcl stierf. Leeicie hii nog, hij u'are een Ketelaar, hij leefde n:et ons. De maat
is vol. De toesiancien moeten veranderen. Wij willen recht I Wii zijn geen

' beesten, rnËlar nlerrschen. De honcien op het kasteei hebben een beter lot
dan rvii !

- Zult gij de wereld verairderen ? spotte de oude. Nooit, jongen... ei
zijn mensçhen:geboren om te \Â/roeten en menschen om niets te doen...
Voor ons is er geen vreugde in de 'uvereld. Ha, zult gij de wereld verancleren ?

- Ais het volk wil, ja ! Maar ,.1'e hebben nu geen tijd om daarover te
spreken. Ga mee, moeder Lvsbeth, ginder bouw ik u een betere hut dan
deze... en ge zult geen gebrek hebben.

- Ja, moeder, ga mee, ik ben nu zoo bang voor den ridder ! O, ga

mee ! smêekte Belleke. God heeft een mirakel gedaan".. en het is een

teeken, dat wij moeten doen. wat Armand. zegt !

Ik kan mijn'hut niet verlaten ! antrvoordde de vrouw koppig.
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- 
Gij kunt wel, hernairr Arrnatrci. Wces nu toch verstanclig, en balm-

hartig. Denk aan rle ecr valr uw kind !

- Wij hebben niets misctaan !

- 
Ha, gij rekent op de rechtvaardigheicl van dcn riclcier... (iij hebt niels

rnisdaan ! Hij zal u zoeken, ornclat ik aan zijn klaur,ven ontsirapt bcn, omdar
mijn lijk nu niet aan zijn toren bengclt. En liij clurft ailes I IIij kan u vool
een heks uitnraken...

- 
Heilige Maria, ik een heks'/

-- Hij zou clurvcn zeggen, dat gij tloor cie z\\.:irtc kLilst hct touvl hchrt
tloen brekerl... en u dan rreroorclcelen en laten verbranclen.

Moeder Lysbeth keek derr Ketelaar verschrikt aan. Cnlangs rvas er tc
Oent ook een vroliw als torrvcnares verbrand en cTc ourle hacl tret in bij-
"onderhecien hooren vertelle,r. De n'aarschuwing van Anrarrr.l rvas c'litmaaT
r;aalr" Bcileke's n;oeilci. jamnrercle en zuchtte nog wel, firAar ze stond cian tocii
op, besiot*n nrce tc gr:an, Ciept r ilt de bosschen, waar ze vcilig zou zijn r,oor
cle lvreedheid van cien gebieder.

- 
Ge brengt cns clieper in 't ougelLrk, vcrrveet zc den jongen lnau. ûul

u moet ik heen ! Iln r,'aar zullen v,'e nn clolen ? Overai zijn er heeren eu ze
sipaflrrelt sanred".. llens worden rvc allentaal gevangen genclilcn, en tneege-
slerrrrl" O, lag ilr na;..r naast Balten !

Ariiiancl cn tcllci;e antwoorclclen niet. Ze waren voldaan, nu moeder haal:
verzet olli{cgeven hi.cl en paktel cen en ander van kiceren en levensrniddelen
in. Het huisraaci ..',,as te scharnel, onl het rnee te neuren.

-- tri< zal u ginder veel beter maken ! beloaide Armancl.
i|oo verlicten ze cle hut. Moecler l-ysbeth v.,eenCe. De jonge lieden nârlleil

haar tusschen zich eri traag strpten zL: vorirt. 't Was een lange weg, lnâar ze
haclclen cien nacht vooi zich. Err Arrnanci verzekercle, dat hij ginder verder we I

een r'.zagentje lrencn zau.... Als rnen nu uraar eerst buiten't gebiecl van Bel-
lem rnras !

Ze ontrnoetten. ecn grocp cdelen, oncler sterk geleide van lvapenknechten
en fakkeldregcls. Bellekc !ras ncg bevreesd, vooral toen een cler heeren zi1'n
paard inhielC en eec llarnborit. van r.en l<necht overnant, om beter te kuluren
zien, r,l'ien rtten ontmoette,

-- Vlucht ge ook voor de zv,rarte pest ? vroeg hij aan Armancl.
Zonder aarzelen antwoordde deze bevestigencl.

- 
Waar is de ziekte dan ?

- 
'le Bellem I

-- 0p het kasteel i,

-ju!
- 

Iloort ge dat ? zoo lr,endde de edelman zich tot zijn reisgenooten,
We ontvluchten Rozenhove, waar Felix ligt tc sterven..: en we zouden te
Ilellem weer in 't gevaar loopen.

- 
Wie heeft de pest ? hernam hij tot Arnand.
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- Mijnheer van Benekamp.
maar de Ketelaar leidde

het schijnsel der fakkels,
Kreten van schrik stegen uit het gezelschap,

Belleke en haar moeder haastig mee. En buiten
lachte Armand.

- Ik heb maat zoo geantwoorcl, opdat ze geen andere reden zouden
zoeken voor onze vlucht in den nacht,. zei hij. En van Benekamp is voor ons
een pest en een zwarte ook !

- Maar ze zeiden, dat de pest op Rozenhove was. Jonker Felix ligt
er mee.

- 't Kan zijn ! t)e ziekte heerscht overal, maar zal in 't woud niet ko-
irien. Maak u niet ongerust !

- En morgen zou 1'onkvrcru'vy van Rozenhove trouwen...

- Misschien luidt er dan de doodsklok in plaats van de kermisklok.
Maar wat kan het ons schelerr ? Ze bekommeren zich op de kasteelen ook
niet onr zieke boeren !

- Jonkvrourv Hilcta is loch edei cn braai, juist als jonkvrouw Magda
van Benekamp.

- In den grond ziin ze allernaal gelijk ! Toen ik opgehangen moest
worden, heb ik jonk'rrour,l' l/tagda nie,t zien verschijnen torn voor mij te
pleiten !

Het meisje begreep Armands verbittering. Veei later hadden ze weer
een ontmoeting, een eenzarnen wandelaaar nu...

--. Ons recht ? riep de Ketelaar.

- Of de clood ! antr,voordde cle ander, die door zijn bekendheid met
deze leus een iugewijde schecn.

Armand trad nader en kln dan het gelaat van den naderende onder-
scheiden.

- Walter Ruysclr, zei hij.

- Ja...O,'t is Arman,l, sprak de Gentenaar. Maar ik moet haastig
voort en houd me dus niet op. Ik heb een opdracht van den hoofdman. Tot
ziens !

- Wat doet hij vreemd!... bromde Armand. Ik heb nooit veel van dien
kerel moeten hebbeir. En zou Baldrvin herù een opdracht gegeven hebben,

iuist herr, een verwaanden stadspronker!

'- Ook een Ketelaar ? vroeg Belleke.

- Hij zegt, dat hij uit Clent verbannen is, maar ik vertrouw hem niet
ver, We moeten hem maar eens goed in 't oog houden !

En het drietal sukkelde voort....

OP 'T SLOT.

- De pest op Rozenhove ! riep ridder van Benekamp verschrikt uit toen
graai l-odewijk van Male meecieelde, waarom jonkvrouw Hilda aan zijn ge-
leicle toevertrouwd \\'as en hij haar hier bracht.
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Zijn clochter, Magcla.,rair Bertekanrp, ltari clactelijk Hiltla naar een Lrovert-

karrrer gelercl. Magcla dic t.,;rrct cn tu'irrtig jaai' teidc, rvas nrisnraaki. Zii hatl
lloogc sclro'-rciers, ecn schetir, iioekig gclaat, naar zachte oogert rvaarttit de

gocdheic{ vair haar ziei straalde. il'ecn op schoonheicl kou ze niet loeul!-1l ell
ze wist, dai ze door de aclellijke Tarniliei; bespot en cloor cie he ercn gertiinacht

uverd. Maar ze \ras niet alleeu edel van naanr,erl stancl, cloch ook vau kalak-
ter. Toen Arnrancl de I{etelaar opgehangen utoest r,vorden, harl ze zich rol ai-
schuw in haar kamel terug getrokken. Ze kou niets doen. Haai. vaclcr iuis-
terde nooit naar haar eu spot:e rnet ltaar gcvoel. 't Lail'aai loktc haar.u,eer
buiten en claar ontrnoette ze plc'ts Hilcla vau Rozenhor;e, clie ze goecl kencle eu

van r,l,ic ze steecls rrriend*schap liad onclerv<;ntleu.

EL iraren bijna altijcl heeren en datues te gast op iret kastcei van Bcllem,
en zij, clie cr nu vertoefden, hacrden uieuu,sgrerig cle verlootcle varr Marcus i,au

Lllaurvhuize aangestaard. Onder elkaar tnaakten ze grappcn over clit ltrl'al-
iig gezelschap van cien liclttzinnigen graal.
Magcia nanr Hilcla onmidclellilii r.ïree llaal boven, r.vant ze zag bij clett e trsten
aanblik, hoe snrart het nieisje ter neer clrukte. En toeu Hilcla op haar katner
kwanr, barstte ze \,veer in snikkerr uit.

- 
C, nrijn arure broeder' . janrurercle ze. Yiij zal sterven cu ik rrag uiet

bij hern blijven. ik niag hen niet r,crplegen: mijn vacier heelt nre wcggczon-
den.

- 
is Felix ciau ziek? vroeg lvlagcla ottisteltl?

- 
Hij lteeft de zu,arte pe'st...

- H. Maria... Felix heeTt de z\\'arie pest, ilie gt:heinizinnige ziekt.l

- Ja, cn ik rnag heirr niet helpen...

- 
Orri de besmetting. Gc riroet verstandig zijn, Hilda... Ge zijt vciloofd,

zoutlt rnorgeu huil,err... ùlijnheel van Blauuihuize niag eischcn, dat gij
in acht neernt... Maar u'aa: is hij?

- 
Naar Brugge...

llaastig vertelcle Hilcla, hoe zij in gczelschap van clen graai'r.r,as gek,lnlen.

- 
Morgen l<onrt nijnhe()r varl Blauu,liuize u hier halen... hij zal u be-

scliernreu i rroostte Magda.

- 
t\lazrr cian is Felix nisschien cloocl I O, gebenedijcle Mocclcr Gods

toch... ik zal hern uiet nreer zien, nooit rneer, nooit...

- 
We zullen \roor uw broedel birlclen... God is barmhartig...

Op clat oogenbiik urerd er geklopt. Een clienstmeisje kin,arn À4agtla zeg-
gen clat riciclcr Benel<amp haar ciacielijk rn'ilcle spreken.

- Ja, ik l<oin, zei de ionkirrourv. er1 aall Hilda beloolcie zc onnritlciellijlr
te zullcn turrigl<ecrcn.

Magcla zag beneclell aar tie trap haar vader. Deze keek versto,.rrLl en
ïrocg:

-- Waar blijît gij zoo larrg?

ge

L!
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- Bij de arnie Hilcla... Ze zau Tnorgen huwcn... er1 nll is ze hier als een
rrluchtelinge. O, rnijn vader. ik heb zoo'ir innig urecl:lijclen met haar...

--- J", ja, ik ook, maar rveet gij, u'aarorl zc veit Rozruhove vertrokken
is?

- Jonker Felir heeft rlc pcst.

- Juist; een zeer gevaai-lilke ziekte, Lie'rcl zag ik Hilda hier buiten.
-- Maar vadcr toch!

- Stil... ik tneen irct! Dl graat heeff liaa;: hicr gebracht eri ik rroet haar
n'el op het slot nenren, tnaar geloof, dat het gehedl tegen rnijn zin is !

- De arme l{iida is tocir uiet ziek, r'ader.
-- Ze is op Rozenhove geu,eest tc gelijk uret Felix...

- À{aar niet bij henr !

-- De zrvarte pest besmel zelfs van ofi een alst;ind, zo(t gru\tizaanr is ze!
Waar de graaf zich mee rnoeit ...hij die zell zo<t angstig is voor ziektenl Maar
i-Ïilda is nu hier en ik moet ze hourjen. Lena zal haar bcdicrren, Gij kolirt ck.rs

niet lneer bij haar .

-- Ik nrag niet rneer bij inijn zoo diep bcproefde vrienclinne? i.roeg Àlag-
cla op treurigelt toon.

-* Neen, hct is nrijrt trirrlrLrkkclijk vcrliocl en ik u,i1 r3choorzaarirtl wor-
rien !

- Ik heb het belooÏcl, r'aderi

- Dan kan Lena zcggeii, dat gij verhindercl zijt u nog te vertoonen,

- O, wat zal ze ctenken van rnijl

- Dat kan rnij niet schelen, want ik zie nrij niet'verplicht lief gevaar
i'an besnretting te be'"'orderen.'t Is al heei rvel, ciat ik clc zuster van ecn pest-
lijder herbergzaamheid verleen. al bekerr ik openhartig, dat ik in clit gevai d",,
graa[ liever iuijn kasteel voorl-rij hacl zien rijden. Doch gij hocit nu nict hci ge-
vaar tc bevorcleren. Ge kent nu mijn wil en gc zult natuur.lijk gehoorzalrren i

- Maar vadcr...
-- siiliondcrl-.rak lidcler van Beriirkanip. Het is nu gerroeg. Ik u:eet al-

les, rvat ge zeggen zult. Al urv gevoelerigheicl begint r-rrc te verr.relenl Of lie-
ver dat verveelt mij al lang! Ge zijt ook veel te geureenzaarrr nret het kleiqe
volk. Praat me niet van ge.rot:l, ik ben al slecht gèhumeurcl gerloeg, cloor clat
geval met riien Ketelaar. Cij vinclt het natuurlijk heerlijk, ctat tril onisnapt is.
Zeg hct rnaar !

-- vacler, oocl heeft rnij toch dat gevoer gegeven, autwoorclcle Magrja.
ce onhvijkt mijn vraag orrer clien vervtoekten clorpcr! Ge zijt otii, ctat

hij cntsnapt is.
-* Ik voncl het zoo wreecl. vader, dat hij moest sterven... hii is jorrg err

eou binnen kort trouwen !

_- En hoc weet gij clat?

-- Lena vertelde het nrij.
-_ En gii stclt belang in clat utinne vollç... gij voelt nreclelijclen met hen,
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clie tegen ons opstaan. Il< heb nu geell tijd, onr u langer te vermânen, Inaar
Magda dat rnoet allenraai verânderen! Oe hebt tne tlus goecl verstaan. Lena
zal jonkvrouw van Rozenhove bcclienen en eij vertoont u pii haar niet tneer.

- ik nroc't u gehoorzanicn. vacler.
I?iclcler van Benekanp ging heen. Hij liep uog e\Ien naar cle keuken. rvaar

Ko. de beul, nu in een anclcr pak kleereu hLrir,erig op een bank zat.
---Eze1. ik hacl u rloeten llten verdrinken. snauivcle rle kasteelheer hent

toe. Gij kunt nog gtcl Ketcl:iar ophangeri ... ge rnaalii ilus tr-rt spot van
tecïei'een.

Ivo iiceli bcschaamd voor zich.

-- Eieentiik moest ilç s 'r'cgjagen I frlaar ik rvil riog ecns gtriulcl toonerr,
{}p een rtoorrvaArale. Luistert :;ri ?

-- Ja, herrr !

__ Die Ketelaar hceTt e;l iieî ! Cij iieet clat.. natuLrrlijk w'eet ge clat.
Zo'n tleerne is rreil beetje 't iiti van ieciereen.

Bt'l lr: k t r a rr L,vslte ih . lr t'c r !

. - Oi hij ;:c kent I 0, ja. in vrijen is liij ecn ïi:lir kclel, nraar ais hi1 eer
schayuit urcet opiiangcn, la;it irri ziclt treeneirlen a:.ir ele strop i Dus liet is
Flelleke van I-vsbeth" WeinLr. i:tllt|<c rtroet hict'gebr:,cht,,'.,or{len; tlie bosch-
aap zal iriet ntet haa.r trour,;til.

fn tlc ,noetirr ook, irce r 1)

--- De moeder ! WclnLr, jr, clic ook... Zij is t-:cn 11rç1l11y.rs elr gii zult haar
tart t'rr,iLtu ttell1en.

Het irersoneei ir tlc kerihen lachte.
Ailr riuivels, ja, riat rii ik zien, hernalu van trSeriekanrp. Eer"st be-

cioçlcle ik hel als gral), rnââr nu nlcen ik het. Oij zult nref l-1ts$g1i: rrourven I

- - Maar.li,.rr... L_1'sbeih, ceu i.ru,,lt \;rou.n', rii ik... sÎ;lrnelclc l(o.

- Gij zijt cen dorrr kaif c;; ik zeg u, riat gc i--lsbetir iot \t'ijT netnrt! Hoor
eens, rrrisschicu zijlt de voueis oc)ti gcvii)gcu, itrr jolg Iijstcrtjc cn tie oucle,
zrvartc kraai. rrraar, bii niijn \y:rpci-l, gij brengt zc hitr' ! ûe kunt cle \\,ill,en-
Lnechtcn gebr-Lrikcn... cloch ik ii'il iuocdcr en clochter hir:r zien ! Gij hebt zelî
gevraagLi , t.lt rrrocrier tc'nrrlif(:li n:cc lrLerrgcn crr zij is vooL r-r. (le I<errt nu
:nijn rr il.

Vrooiijk vcriieT r.irielti,.,l'ri l*rck:urii: clr keuken. ln cle zaal !varell zijit
!{âsten, heelcn cn darnrs uit {-1':' ()mliggcnclu plaçtsen. Ze besprakcn het nieuws
van (le iresf. L,ri teveus r,r,'achttcrr :le olt clen g-l'aaT, die zich evcn r,vat op zijn
kanrer opschiktc.

Sotrmigen ciier edclen nra;rkten rcc(ls l)lanrlen, (rll v'lor cetl tijrl Vlaan-
rieren te verlaten, 1ilaar waar konrien ze de z'ul,arte ltest ontvluchten, \\rslke
irnrrrers ook in anclere landen rvoedde ?

Ko liep uit de keuken, v'aar hil clen sçrot cler anrlcre bedientlen niet
langer wilde aauhooreu.

-_ Ha, ik rnci L.vsbeth trJurveu, zoo'n ouile l<rroi, brorncle hij. Nooii....En

9
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toch, als ik niet r,vil, kan ik ook wel Ketelaar rvorden I Als .ran Bene-
kamp het meent, en hij is slecht genoeg orn bij zijn plan te blijven, moet ik
rvel gehoorzamen. En Lysbeth zal ook niet kunnen oT'durven weigeren. Maar
dan ransel ik ze clood, of ik do,: vergit in haar eten. lk rnoet ze rap kwijt zijn...
Wat een nrensch allemaal overkomt, als hij bij groote heeren dient...

Zoo rnijnrerend liep Ko lang roncl. Het was al eenigen tijcl clonker ge-
worden, toen hij stemnien hoorde... Hij tuisterde aandacirtig, want hij was
achterdochtig, rvetende hoe zeet hij gehaat rverd en hoe veel vijanclen hij had.

- 'f ls een paartje, mompelde Ko. Wie kunnen dat zijn ?

Hij loercle van achter .een boom. maar kon het tweetal niet onderschei-
den. Hij volgde het en zag hoe het wat verder een huizeke binnentrad.

- 
Bij Arnold Pijcke, zei Ko, en vlug ging hij aan de vensterblinden

luisteren.

- Wel, Nicolaas, gij nog ! hoorde hij Arnold Pijcke zeggen. En ik
meencle, dat gij bij cte brr,riloft op Rozenhove moest helpen...

- De bruiloft is uitgesteld, oom !

- Wat. uitgesteld !

- Jonker Felix is ziek geworden.

- 
Fro

- De pesi...

- Onze I-ieye Vrouw€, ,-1e 2..r,'arte pest is op Rozenhove !

- Ja ! Jonker Felix is niisschien al stervend...

-De zwarte pest op Rozenhove,riep de man.En wie is die deerne bij u?

- Zii heet &lartha en is het kanrermeisje va.n jonkvrouw Hilda. Ze reist
met nrij mee naar haar tante te Gent...

't Kan me â1 niet schelen!snauwde cle oude Pijcke, maar ge blijft hier
ciet. gij noch u'uv lief.... De ztvarte pest op Rozenhove, en ze besmet al van
ver. en gr: zoudr ze nu hier in r-nijn huis brengen... Vertrekt !

-_ Maâr' rve hebben den zieke zelTs niet gezien I

- 't Is gelijk ! De lucht was al besniet.
Nicolaas pleitte nog om r:rr:er barmhartigheid. maar ziin oom schreeuwde

woerlend :

- Buiten, zeg ik !

- lk zal wel alleen gaan, zei Mariha nu. Ik ben imrners geen familie...

- Ik bliji bij u, verzekerde Nicolaas. Als ik kiezen moet tusschen dien
onlrarmhartigen kerel en u, kies ik van eigen u... Zulke lamilïe mag naar
den eiuivel loopen !

- Vertrekt nu sanren, want ei blijti er geen een ! raasde de oucle Pijcke.
Wie rveet is de zwarte pesf hier al niet binnen ?...

Ge verdient ze te krijgenl schreeuwde Nicolaas heru toe. Kom, Mar-
tha, er zullen wel minder hardvochtigen zijn.

iren en vroeg :
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- Cij komt zeker van Rozenhove ?

- !a, antwoordde Pijcke.

- Ik schijn wel erg nieuu'sgierig, maar gij spraakt zoo luid daar binnen,
dat ik 't een en ander vatten kon. Ik ben in dienst van ridder van Benekamp
en heb tot plicht 's avonds de ronde te doen. Als er vreemdelingen zijn. moet
ik onderzoeken, rvat ze hier rioen.

- O, wij zijn eerlijke lieden, hernam Pijcke.

- Ja, dat weet ik, en 't is niet om u lastig te vallen dai ik u aanspreek.
Ik hoorde, dat deze juffer het kanrermeisje is van jonkvrouw Hilda van Rozen-
hove. Welnu, uw meesteres is op ons kasteel aangekomen en misschien zal
zij wel blij zijn u te zien.

- Jonkvrouw Flilda zou hier te Bellern zijn ! riep Martha verbaascl uit.
Maar ze rced toch nret nrijnhce r Marcus naar Brugge.

- De jonkvrouw is cloor den graaf zelf op ons slot gebracht ! verze-
kerde Ko.

- 
[e61 clen graaf I Eri rnijnheer Marcus is niet bij haar ?

- Er lr.'as bij den graaf rog een heer, rnar wie het is, weet ik niet.

- O, dan za.l het mijnheer van Blauwhuize zijn, meende Martha. Ze
hebben zeker hun plan verantlcrd. En zou ik mijn meesteres kunnen spreken?

- O, jawel, berveerde I{o. Ik heb het u opzettelijk gezegd om de jonk-
vrou\À' van dienst te zijn. (ia maar rnet rnij mee, en uw ririenil kan op het
kasteel ook nachtverblijf vinden. Laat oni cian niet talnr,en !

Het clrietal vertrok. Nic<;laas was nlaar half gesticht over deze ontmoe-
ting. V/ie rvéet, hield Hilda haar kamenierster niet bij zich.

- En we waren juist zoo gezellig op reis, dacht de jonge Gentenaar,
rnaar hij clurfde Martha toch niet van haar voornerren afbrengen.

Toen ze het kasteel nadercien, hoorden zij een groot gerucht. 't Was oT

verschillende personen u'ild door eikaar schreeuwden en jammerden.

dat cle Ketelaars, rvoedencl om 't'gebeurcle met Armand, een aanvâl declen.
Het clrietal bevoncl zich nog in een clreef, maai aan 't eincl gekomen. be-

merkte het in de verte den gloed van fakkels

- Wat zou er nu toch gebeuren ? monrpelde Ko r,r,eer.

- Laat ons gaan kijken ! stelde Nicolaas voor.
Ja, mziar voorzichtig ! Ge weet nooit in wiens hanclen ge valt. 't Is

zulk een rare tijd en de Ketelaars cioen nog al van zich sprekenn en dat zijn
ruwe gasten, die een nrensch cien nek omdraaien zoo gemakkelijk als cle kel-
clernreestêr een hoen of een p:rtrijs.

- Die kerel is niet van de vriiheidspartij, dacht Pijcke. Anders zou hij
zoo niet over de Ketelaars spreken. Maar de jongeling hield zijn gepeinzen
verborgen.

Ko sloop voorzichtis voort.

II
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tot Nicolaas en Martha. Ik ga eens kijken, wat-- BlijÎ hier staan, zei hij
t'r gaande is.

ùlaar claclelijk kwarn hii hen halen. En opger,r,ouclen vertelde irij. tlat
het Duitsche geeselaars waren.

- Wat zijn dat ? vroeg Martha.

- O. ik lveet hct rvel, antliioordde Nicola;rs. Het zi.ln pelgrims in boet-
gervaacl, die zich zell geeselc:l, offi zoo Cod te srneeken cie zr,varte pest af tc
wercu. In Duitschlancl heeft cle ziekte al eenigen tijei gewoed. De geeselaars
trckken overal rond. Laat ons gaan kijken !

DE GEESELAARS.

En intlerclaacl, ,u'oor het liot';an ritlcler Benckanrp zag il1c1) ccn zondcr-
lin{ schuuu,spe!. Veertig tot vijftig jongelingen en lirzrnnen gingr'rr ciaar bi1
't scltijnsr:l van fakkels gew':l(iig te keer. Zc: droegen gralr\,ve iriantels, rnaal
hailticrt tiir: cnrl,aag 11r:strt.rooI. cn hrir {roverrlijT lvas blocl'r. Er; iriitit ptlglirri
hari cen stok iiiet ccn bundel tclri-vtjes in cie hancl en sloeg zich ,,l:rannee up
ci*: bor:st, iit ilc zijcle,511111s oi,ili op r:'lr:rl rug. Ilaartlij slaaktc,i rJi-'vrccritcleliir-

3r'rt ltriil': kt'çtcr.
'i Was c'Jr1 g-eroel) oiri ii(:irade crr balr;iirartigireici ... l.iit tl ,-l?n rusttcil

ze rivÙl iii ::r)r:l<err iiail op ri: l:riieen, Een van hen bad voor eil srncekte, cl;rt

Etrrog',a r,':ur tic at,artc pr:st ir', i-i.jr.i rirochî rrriir.lîn. De anclc;-en 1li-rrrclclen tie
laatstr r\,t;r.irlien van rle leeks srtreekgcltlrlen ,rrrc.

- .' L)at rloeten qotivruclriigi: lieden zijn, fluisteitie Mar-iha lr;i Nicolaas.

-- Ja^.. ze doeu zli,are borie" Kijl< r,iaar staat cle graat ookl

- 
i:or-itu'ijk van À'tale. Il' heh henr nog nooit gczicll...

- l,),:i;rr i: hii bii riciriei i,ar Bcnckairllr, huyest;grlt KL' nr.l ()ok.0 zic,
ecri rlel grcselâars gaat naar herrr toe... konrt, rve zullcn ltiisteren u'at hii
z,'i'!

lle oullslc cler boetelinrrcu had verlroinen, clat dc lrccr- '.'ân Vlaat:clcreu
!tir:r aanr.t'czig..r'as, cn hii boog zich cliep r,,ss; l6dsllrijk t'arr À1ale.

--, Vatr uraal korr.rt gij Iieclen? vroeg du qra.af.

-- \''an Kt.ulen, eclelc hec: . i,"aar th ,Ji:st rJtiizentlcit irititsr:lten ten gl'avc
ir,:eft gesleLri'd. Eu ook in arrr!r:rc stt:clen'irocclt de vreest.,liilic trlaag. Daaront
hcbbeir v'eltn als n,ij beslotcrr 1;elgiirrrstochten te cloen crl ons tt-'iijirigen orn

boetl- tc plr:l1cn voor gansch het .,'oll<. Wij legclen de gelofte af clns dric cl
clertig kcti'rl;rags tc geeselen, slechts een sober nraal trr gebruilieri cn op geerl
becl t,.: -clapcn. Wij trckken irlr naar Brugge om er neer te knieien voor hct
Heilig IJlt'retl, clat alclaar rt'ot'ci1 be'"vaarcl.

- 
ûotl ltehoecle u en vc,rhoore u\{r gebetlen, anti,r'oor-dcle clc a-raaf. Gii

zijt dus {er:n geestelijken?

- 
f), rrcer.i, edcle heer, uncicr ons zijn die;rstknechten en lijke heeren, lijt-
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eigenen en eclellieden, nraar thans zijn we in ons boetekleecl allen gelijk. Wel
vergezellen eenige rnoffniken ons. Ùlen noemt ons de sekte der geeseiaars.

Wij zullen in onze gebeden ook Vlaancleren geclenken.

- 
0, cloe zulks, oolt hicr is de ziektc ltitgebroken...

Ridclc'r van Benekamp was van meening, clat il'eldacien jegens cleze pel-
grins henr geluk zouclen brengen. Wel bedacht hij, dat zij ook uii eene be-
smetie plaats k\'varnen, rlaar hij zag in hen uitverkorenen cles Hemels, en bij
ciezen kasteelheer was boosheicl en zeker gotlsdienstig gevoel z,:nderling
vermengrl.

.-- Wiit gij op rnijn kastecl overnachten? r,roeg hij :.rrr r,ien hooTdnran det'
pelgrinis.

-- \/ij clanken Lt, heer, \/oor Lr\\r aanbotl, nraar.,r,.ij '.',i1len hcden nacht
tloor trekktn iraar Brugge... Wij mogen slechts r,veir:ig rust netnen... Ik
hoop rlat ook iiecien uit Vlaanrleren zich bij ons zulien aansluiteir, opdat u'ij
g.ezan-.enlijk Gorl rrrogen bewcggcn deze rarnp van onze lanclen af tc rventelen.

l)t-- Iroofclnran eleecl een tet:ken, allen gorclclen hun itcetcl'-leecl 1r,icÈr op en
t:u sloegen een lrrt een rooci lrruis geteekenden kap or,er h. t hocïd" Ze hieven
cen ilflied aan en, tloor de fakkelclragcrs 1-.egeleid, zetteir ilc geeseiaars als
iir:hirnnren huri rveg voort. Flct r,,'erd n,eer stii hij het kal;iecl" De graat, rid-
rlel. val-. Benel<arnp en cle rl;rrncs err heeren traclen binni:h. en keerden
teril{ aan taiel, r','aar een rijk rnaal opgeclienc! u'as. De in,.iruk, cloor cle boetc-
lingen oJr hen gernaakt, scht,cn spoerlig vervlogen. En I-trdeir,.iik van &laie
gal zeil hel voorbcclci van viooliikiieirl en cni;ezorgclheirl.

Hilrll van Rozcnhove h:Lrl van nii l.iaar karnrr c.ci< rlr: g':cselaars gezien,
ruaar' ;:ii ..i ilti': niet na;ir benetien gaan. Eer-rsklaps Iiet cic rliensrilaaqri, r'oor
haar I;rrlit'uiirg aarrgervez{jn, ceu meisjc binnen.

-- O. À/iar-tha. gij I nc1; Hilcla vcrbaascl uit. IJce korrrt gii nu hier '?

- 
Ecn cler rlicnarcn var het kasteel vertelde mij. dat uij u hier bevondt

rrrr.:1. ilijrrhct'i. ,&1arcus, en misschien kan ik u behulpzaatrr zijn.
-:- Mijnheer- Marcus is hrer niet, hij moest naar Brugge.
L,n l-iiltla veltelrit in'i kolt haar ivetlervaren en 'riilde dan ook weten, hoe

Àilartlt:r tr.'t iiier rvas geraakt. De jonkvrour,lr dankte haar voor haar trûuwe
lrezorgcll-irirl, rrraar ze had nu lraar diensten niet noodig. Ze r,r,ilde liever al-
k:en zijn. orr aâl.l haar broe,-lcr te dcnken en voor herr te lbidclen. Martha
l{or1 op rle kanier r:arr Lena rvernachten.

Ko hacl Nicolaas Pycke een kanterke aange\\'ezerr in het verblijf cjer rva-
penknechtcn en hii hacl ntet zijrr .r'rienclelijkheid , natur,rrlijk een becloeling.

* ilq ll.y1yijs jorrkvroirr,, r,'iru Rozeuhove een clienst, zoo had hij bij zich
zcll gercrir:rreertl. ,vlcrr zegt tlri zij goedhariig is. Ik zal haar berricldeling
vragen orn ricldt-r rra,n Benekarnp tot andere geclachten te brengen in zijn
dlvaas llnrr oir-. ruii aan cle oude L)'sbeth te koppelen.

Ko r.nras vei'riroei,.l, ni.et aiicen riool zijn dagelijksch werk, uiaar nteer nog
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door zijn avontuur op den toren en in de vestinggracht. Hij kon echter nog
niet ter ruste'gaan, zoolang de maaltijd voort cluurcle. Misschien vertrokken
er straks nog gasten en moest hij hen als orrerste der wapenknechten met
zijn mannen begeleiden. Hij urandelde op het voorplein heen en weer en hoor-
de het rulnoer uit de eetzaal.

- De zwarte pest in 't lancl maar ciaar binnen viert de graaf feest molr-
pelcle Ko. Loctewijli van Male kent nooit zorgen.

Er rneldde zich nog een bezoeker aan. Het was een jonge rnan en hij
scheen aTgemat, want hij leuncle moeizaam tegen derr muur, toen de portier
hern bij Ko had gebracht.

- Wie zijt gij? vroeg dc overste cler soldaten.

- Een Gentenaar, en ik iou ridder van Benekamp rvillen spreken.

- Hcor eens, ik heb hier het toezicht over de vreemdelingen en nil er
zooveel Ketelaars rond zwerven, ben ik zeer achterclochtig. lk laat nraar niet
ieder bij den ridder toe.

- Ik haat de Ketelaars cn ik heb vernor,.ren, u'at er hier van naruiddag
rnet een Ketelaar en den beul is gebeurcl.' 

-- Zoo, babbelen ze daar al over! bronrde Ko. Ja, gij kunt nlij nu rvel
ulijs lltaken, clat gij cle Ketelaars haat maar nrisschierr zijt gij eerr cler spion-
nen.

Juist 't tegenovergestelde. Daar ik vernonlen heb clat ridder Bene-
kanp die oproermakers achtervolgt, wil ik hem het middel aanduiclen, om den
hoofdman en de gevaarlijksten zijner volgelingen gevangen te rremen I

Ko, die immers bevel had gêkregen Arrnancl terug te brengen, luis-
terde nu met meer belangsteiling toe.

- Kom mee!zei hij, en bracht den onbekeude in zijn karnertje dat iuist
naasi het slaapvertrekje van Nicolaas P)'cke lag.

Martha's vriend was reed:; te bed, rnaar sliep nog liet en plots werti zijn
aanclacht geu'ekt.

- Dat is de stem van Walter Ru1,sç1.t, den ver,"l'aanden pronker, die'uii
tlent gejaagd is, dachi Pycke en hij richtte zich op,om beter te iuisteren.

- l6sdus, hier kunt gij vrij spreken en als ik vertrourven in u hetr, zal
ik u bij den riclder leiden, zei Ko. Cij zult inij alles zeggen, u'ant ik rnoet de
Ketelaars onschadelijk maken.

Eri dat kunt ge, tvant ik ken hun voornaarrste karnp, bewer:r'tlr tle
bezoeker. Ik stel slechts een vooruraarcle.

- En urelke ?

- Er is in dat kamp een i:reisje, dat rloor zekeren Jan Yoens uit Gent van
nrij afgetrokken r,verd. Ze heet Klara en is cle pleegdochter van Balclll,in. deu
iroofdman. Ik eisch haar voor mij op.

__ Het is du..s cen liefdeszaak die u driift.

- Niet alleen ! Ik ben graafsgezincl.
=- Maar hoe heet gij ? iL oncierhandel niet met onbekenden. l
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- 
Ik heet Walter Ruysch. Ik had iamilie te Maldegem, ik bezocht die

en zoo leerde ik de schuilplaats der Keielaars kennen. Het zijn oproerlingen.
Vanavûnd was Jan Yoens bij hen, de hoofclman der Witie l{aproenen uit
ûcni.

- 
ijok muiters !

- 
ja, hij kont ntaatregelen bespreken, om een opstand te verrvekken

iloor Eansch Vlaanderen. . .

Era zoo pleegde Walter Ru-vsch hier zijn verradersr,verk. Maar Nicolaas
Pyckc hoorcle alles. Hij kende de Ketelaars wel niet, doch lvas zeer bevrien<i
rnei,fan Yoens... En wat Yoens deed, r,vas in het belang cler vrijheid.

Fvcke luistercle met nog neer spanning. Ko scheen er niet aan te clen-
ken. s.ial hij een gast had in 't naburig kamerke en de wand dun was. Oi mis-
schierlr ook vertrourvde hij Pycke. Hij sprak in elk geval onbevreesd en be*
looÏde walter Ruysch hem bij den graaf te brengen. De verrader moest wat
gedulcll oeienen. De graaf bt,vond zich op het slot en nten zat aan tafel...

- 
En ik zal oyer Jan Yoens u,aken, nanr Pycke zich voor. Ik ben ook

een rler Witte Kaproenen, die geen onrecht zullen clulden !

LODEWIJK VAN MALE EN HILDA"

tr-oriervijk van Male bleef echter niet lang aan tafel. Hij trok zich vroeg
op ziin kamer terug. Lambert, zijn page, vergezelde hem naar boven.

- 
lk verveelde me, zei de graaf. Ik zat daar naast die bochel...

-,Jonkvrouw 
Magda.

- Jonkvrosl4', jonkvrouw... Ze heeft een gezicht als een grootntoeder.
Zoo'n Xeeiijke talelgebuur staat me niet aan, tlat r,veet ge wel, Lambert ! En
rtrie heilige jLrTTer .,vas clan altijd bezig over cle zwarte pest en over dooci
gaan. .

- 
ja, ze scheen zeer onder den inc|uk van de geeselaars.

- l)eze brave pelgrims cloen de boetvaarcligheid ook voor ons, en zoo
kunneu rvij penoegens blijven zoeken ! spotie de graaf. Maar naast die bult
te zitten, was me gcen genoegen. Ik hacl een ancier gezichtje voor clen geest.
Iiunt ge clenken rvelk ?

- Ik nreen het u,e.l, graar.

- Laat hooren !

- Hilcla van Rozenhove...
-- Juist ! Een beelcl... een pracht van een vroul,v I En ze is verloofcl
tlien suTfen. kwezelachtigeri van Blauwhuize... tl/el. l-ambert, ik heb wel

harar nog een bezoek te brengen...
Irlu nog heer ?

- la, waarachtig... Ze is imnters aan mi1'n beschernring toevertrouwcl
ik moet eens zien of haar liets ontbreekt.

r5
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- Ze zal reeds ter rustc zijn.,.

- Wel neen ! Ze zal voclr haar broecler lridden. Een ieden te ureer, uln
haar wat te troosten... Bij rnijn ziel, ik ga nog eens naar haar toe. Gij weet
imrners, waar haar kamer is . Ik haii u gezegcl, claarnaar te informeerer.

- Dat deed ik ook, graaf ...
('vVr;rdt \:oortgezet.)


