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FiHËps Van Artevelde
Rornan door A. HANS.

(Vervolg.)

- Goed, ga mij dan aaridienen !

Lanbert keek zijn meester vreemd aan...

- Ik meen het, het is geen grapje ! hernam Lodeivijk. Ik kan niet
rusten, als ik dat iief gezicht uog niet eens van clichtbij gezien heb. Vooruit,
Larnbert, ge rveet, dat ik van geen clralen houd !

- Maar graaT, zi! is de bruid van Marcus...
Helaas ! Die uil verdient zoo'n lief snoeije niei... En ik heb een plan

gernaakt... ik zal trachten hen:- dat cluivinneije te ontfutselen. En ik bereid
dadelijk rnijn plan voor. Vanavond nog r,,ril ik nacler kennis maken inet de
schoone Hilda.

- Zii treurt om haar broer !

- Juist, daarom moet ik haar bemoedigen ! Lambert, gij verveelt me !

Zult ge ,nie aandienen, ja dan neen ?

-- Als de graaf het uitdrukkelijk wil !

-_ Natuurlijk ! En ben il< niet de meester in Vlaar;Creren ? Doe wat ik
gebied en nu zoncier uitstel.., Zeg haar, dat ik nieur,vs van haar broer hetr.
Ha, rvacht even !

Lambert keek zijn meester aan.

- Als Hilda belôt geeft, geraak ik niet rneer bij haar, hernam Lodewijk.
Zeg dus, clat ik nieuws heb van haar broer Felix, dat ik een bode naar
Rozenhove sturrrde... Toe, toe zet ntt niet zoo'n monnikengezicht... ik neem
clen leugen voor mijn rekening.

- Craaf gij hebt haar onder uw bescherming gesteicl...

- Juist, en daarom moet ik er mij persoonlijk van o.rertuigen, dat haar
niers ontbreekt, Wat zijt gij koppig vanavond !

- 
Koppig, neen,.l-reer, maar ernstig. De zwarte pest woedt in Vlaan-

deren....

- O, en gij lvilt nu in boetvaardigheid leven I lktzeg u immers dat
oelgrims boete doen, clie bravr: lieden zijn nu op weg naar Brugge. Lambert,
ge zult me boos maken, en dan zou ik u kunnen wegsturen !

De dienaar gehoorzaamcle nu. Hij klopte op de deur van Ftrilda van Ro-
zenhove. F{et rneisje, meenend dat Magda van Benekamp nog haar beloofd
irezoek wilde brengen, opend: dadelijk. Verschrikt blikte ze dan naar den
page.

- 
jonkvrouw, zei Lambeû, na eerbiedig gegrcet fe hebben, de graaf

wenscht u nog even te spreken. Hij heeft een bode naar Rozenhove gezonden,
zegt hij, en v,ril u zelf het nieuws meedeelen.

- Van mijn broeder ! O, weet gij, wat de bode gezegd heeft ?
Neen, jonkvrou\M...
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-- Dan zal ik cien graal verwachten.
Lambert boog i.ieet en ging heen. Hij zag clen man niet, die in een boog-

raam ciel gang verschoien stond. l)eze onbekeude had aiies verstaan en mom-
pelde :

- Lambert en cie graaf liegen schandelijk" Er is geen bode naar Rozen-
hove geweest...

Even r,veilelde hij.

- 
Ik moet met ciurf handelen, zei hij halÏ luid. Dat verwacht men van

mij, en daarvoor ben ik hier.
Ftrij tikte twee deuren verder. Ook daar lverd opengedaan. De man sloop

binnen cle kamer, rvaar Magde-zich bevond. De dochter van ridder valt Bene*
kamp hacl haar feestgewâad verwissetrd vûor een eenvoildig a.rondkleecl. Ze

was nog niet ter ruste gegaan, want ze bad voor haar land en volk, nu door
de geweldige piaag bezocht.

Verschrikt staarde ze den onbekende aan, die vlug de deur sloot en de

jonkvrourv een scherpen dolk toonde.

- Geen rvoord, geen zucht, zei hij op gedempten toon, of !k moet u

dooden. Houcii qe n rustig, dan hebt ge niets te vreezen !

Magcia zonk geheel ontdaan op een rustbank neel'.
* Ik kom tot beveiliging van Hilda van Rozenhove, zei hij, maar gij

zult aan rrirltariii zeggen ciat il< in u-rv kamer gevreest ben.

- û, r,'"ie zijt ge dan ? vroeg ÀlagCa angstig.

- Een eerlijk iran, en, ik herhaai het, clat gij van mij niets te vreezeit
treb'r. Er zai u geen leed gesihieclen. Ik heb alleen even uw kamer noodig'
Een ancler vertrek scheirlt clit van FIilda's kamer, niet waar ?

-- ja...

- En tusscheu die tlveede kanrer en deze van Hilda hangt een gordijn.
Is het niet zoo?

- Ja. heer !

- ûi-rtsluit cian ciie t'*'eede kaurer. Xk moei jonkvrouur van Rozenhove
l"respieden" Zii krijgt bezoeli. Gij raaclt niet van wien ?

- lieen !

- 
\{ art clen graal. . .

*- Neen, neen, gii i/ergist Li !..'

- lk zeg u, dat het waar is.

- ir;ir nog zou de graai bij l-lilda gaan ?

- ia, en zij '"rai! hem ont'angeir 1

- 
cln,noyelill( :

-- \,tielnli, ge zuit u zelf kunnen cvertuigen ! Ontsiuit die deul !

- Zii is open I

*- {ioeci ! En ik zeg uitdrukkelijk, dat ik niet r,vil gestoord woiden, ooit
niet door uw kamerrneid !

- Zlj is reeds te bed. ^Ùlaar, heer, laat rnij ook heen gaan !
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- Onr nrij te verraden ?

- 
Neen, tk zal dat niet cioen, nraar clenk aan mijn toestancl. Een r'nair

i:l nrijrr kairrer I

Ze bloosde hevig, toen z:e dit zei.

-- Och, kom, nienrand;ral gelorivcn, dat gij eeu nrinnaar hcbt, gi1 zijt
niet geschapen om lieïcle te rrerwekken, sprak de kerel rurv en ongevoelig" Gij
blijft hier... Zoo zult ge u kunnen overtuigen, clat Hilda r;an Rozenhor.re, c.lc

bruid van Marcus van Blaulvtruize,'s avonds laat Lodervijk van Male bij
zich ontvangt ! En gij zult z'.treren te zrvijgen, nrij gezien te hebbt'n. Zi=. leg
ur.r' hand op clat kruisbeeld. Vlug, ik rvil gehoorzaamd uiorden.

En de onbekcncle hielcl:n het schiinsel van clrie kaarsen zijn vc;'raar-
Iijk rncs.

,Vlagda deerl wat hij eischte, cn kaar hancl beeÏcje oil het beelcl vaLr rlen
.\irrrr tler Sr;raiten.

- 
Zeg riril na : ik zrveer, ci;rt il< nooit vertellen zal, wie in nrijn ka;l* is

geu,eest, ook ai lecr ik later ziiil iurztrtt kennen.
Starnelend herhaaidc ze die rvoortlen. En uitgeput viel ze op rle rustbanl<

terug. Ze u,as in cie rrracht van dien gcheinrzinnigen vreerrtdeliug, ltier i;ii ilaar
vaders slot, dat zoo r.r"'cl lleuraakt.,rr:is, en te nreer, nu de graaï er vertoe[t'le...
De groote, kloek kelci stond clan aan cie lusschendeur, clie hij zachi op ee:r

i<ier geopenii haci. En hij luis,rercle.. . StrhLrri' keek het zrvakke nreisjr rraar'

i-rem... O, rvat gebrurcle er aliemaal'l En zcu Hilila rvaariijk clen graai bij
zich ontvangen ? Maqrla vvist ooi<, hoe lichtzinnig cie gr'aal van Viaan.ieren
was. Men sprak er openlijk over..., Maar Hilda, ciie zoo er-nstig, zo{) \rùonr
leeirle I Zij de bi'uicl, rlie nrorgen gehLri,.'rl zou zijti zonclc'r' ciie zu,arc br'll'oe-
vir.rg, \velke ovr'r hiiar huis was geriaald. iliida, clic geu,eencl haci orr.r lhaar
kranken broeclei, zou i'rll cien graaf bij zich toeiaten !

--'t Is ler:gen,'i is lasfer ! nom;lelde Magda, tloch ze l<on niel rrreer-

clenken... haar hoofrl rluizelde... en ze voelcle zich zoo vreemcl te ntoctir: !

i,ambert u'as bij zi1'n nret-ster teruggekeercl.
-- Welnu ? vroeg l-odewijk van Male ongeduldig.
-- jonkvrc'u\v van Rozenhove veru,acht u...

- -l)e list is qelukt ?

-- Ja, hclr !

-- lk rnoet cL-rs uieurl's rtrzinnen over haar broer !O, clat is uiet riloei-
Iijk... Zie ik er netjes uit, I-ambert ? Ontbreekt er niets aan mijn toilet...

De dienaar- scl-riktc 't een en ancler aan de kleecling. Zijn heer \vas zee(
ijdel. Lambert keek echter nijciig.

-- .^i4ijn avontuurtje bevalt u niet, hé ?

-- Neen. heer ! Ware het een ancler
riiglteden...

vroeg Lodervijk.
meis je en niet in cieze olnl sian-

-- O, ik l.;en veel zoete vogeltl'es in Vlaanderer, ! Van de Llurgets en
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boeren onder nrijn onderdairen moet ik niets hebben. Die lompe Vlegels
zitten altijd met den moncl vol van rechten en vrijheden. Ze beschôu*"n-u.n
vorst als huns gelijke... die dorpers ! Maar de vrouwen en meisjes in Vlaan-
ceren :-ijn aanbiddelijk, uitgenomen natuurlijk de leelijke als dat mormel van
Benekarnp hier... Zie zoo, nu ben ik klaar.

* O, heer. kom spoedig terug ! Bedenk, dat jonkvrouw Hilcla de bruid
is van Àlarcus van Blauwhuize...

"-. Die vêreerd mag zijn met mijn belangstelling in zijn duivinneke...
Och, zij zal liever mij zien dan dien heereboer. Toon mij nu de kamer...

En lachend wenkte Loder,r'ijk zijn dienaar. Deze."r.ees de deur en trok
zich terug. De graaï klopte en kreeg onrniddellijk gehoor, maar het scheen
of Hilda hem slechts aan de ingang ontvangen rvilcle.

- 
O,edele heer,gij hebt nieuws van mijn broeder, zei ze.. . {s Felix elger?

- Neen, er is goede hoop...
-- O, God zij geloofd ! Wat verblijdt ge me...
Lodewijk van Male maakte van haar ontroering gebrnik on-l het nreisje

in de kamer te leiden. I-{ij deed de deur dicht.
*- w*ees nu kalrn, jonkvrouw, zei hij... Ga in ciien zetel zitten... Gij

rvindt u te erg op. Uw broeder is krank... en ik zag uw droefheid en n'ilde
nader nieuws vernemen. Daarom zond ik een bode...

-- O, ik dank u. heer graal...

- En het bericht luidt. dat de zieke rustiger is en nren hoop behourit...

- Zal hij niet sterven ?

- Alle g*evaar is niet gelveken, en dat kan ook niet, maar er zijn gun-
stige teekenen. (leloof me tocl-1, alle lijders aan de zwarte pest sterven niet.
Zooals altijd overdrijlt men ook hier.

De graai had Hilda naat een zetel gebracht en stonci nu aan haar zil'de.

- Ik heb rreel deernis met u en met uu' broeder, huicheide de gesleiren,
lichlzinnige vorst. Cm urv beider wil liet ik den maaltijd spoedig eindigear...

-- O, als ik mijn broeder toch mocht verplegen !

-- Dai is onmogelijk. De zwarfe pest is zeer- besmettelijk. En mijn bode
wist mij te melden, dat ur,l, broeder uitstekend wordt verpleegd.

- Maar ik heb het gevoel zelfzuchtig te zijn !

- Wel neen ! Waarom de ziekte kans geven twee slachtoffers te tlef-
ien ! En dan. . gii zijt de verioofde van Marcus van Blauwhuize... hij ook
heeft rechten op u, Hilda.

Ze antwoordde niet..
Even aarzelde Lodewijk van Male. Dan hernam hij' :

- Hiida, we zijn hier nu alleen en gij moet vertrouwen in rnij hebber,l,..
lk heb clen indruk alsof gij Marcus huwt, alleen uit gehoorzaamheid jegens
uw vader, en ik weet, dat er dikwijls op die wijze echtvereenigingen tot stand
komen.

De jonkvrouw bloosde en sloeg de oogen neer...
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- Wij sprekell nu onder ofis, zei de graaf... Niernand kan ons hooren...
Ftij trok ecn groot voetkussen naderbij en zonk er op neer en zat aan

cie voeten van Flilda van Rozenhove.
0, heer... gij nu hier... stamelde de jonkvrouw...

- En r"vaalou.l niet? Ben ik niet de heer van Vlaanderen, de vader van
mijn volk ? is het niet mijn plicht bedroefde onderdanen te troosten ? En
wât geeft het uirr, lva.arin ik zulks doe, of het dag dan avond is ! Rovendien,
niemand weet, dat ili hier ben... Aan een graaf moet alles toegelaten zijn.
l-let is toch belangstelling in urv lot, die mij hier voert...

- Ja, heer...

-- En daarom zulien r,vij eens vertrouwelijk spreken ! Stort uw hart voor'
:tlij uitl [)oe of ik hier als uw broeder zit. Bemint gij Marcus van Blauwhuize?

Moet ik hem niet belninnen, ciie morgen mijn echtgcnoot had kunnen
ziin ? vroeg Hilda rre;:legen.

-'* À{oeten ? I-ieTde laat zich niet dwingen en mâg ook niet geclwongen
rvorderi. iicen, Hilda, oprecht bemint ge hem niet. Ge wilt dat n-risschien u
zeii'e r,,'ijs rnaken, rnaar dan luisiert ge niet naar illv inÉigste gevoelens.

-_ I{el huwelijk u'as bel;aa!d, heer...
_-- Ja, irlaar zou hef gebeurde iliet een aanvrijzing cies {Jelnels kunnen

zijn, ciat ge deze verbintenis rriet sluiten moet ?

llilda schr.rk en a.ngstig l<eek ze clen gra.af aan.
O, trieer, stamelde zc, ivlarcus van i]iauwhuize is zoo gceC, zoo èdel...

em hi1 heeft zulke diepr vci'er.'r'iug voon mij .."

- 
l![321 dat alles is geen lie{de. Durft gij op uvl ziele verklaren., clat gc

Â,{.aicl,rs innig beniint ? L)1t urnr ziele, Hilda...
-- [k heb daarover nooit zoo nagedacht..lVlijn vader heeft ailes voor mij

1;c:.chikt en ik gehoo{zaatn hem. I{ij lveet, wat het beste voor mij is.

- Helaas, zoo gaat het nra,ar al te dikwijls in huwelijken. De vader be-
slisi, maar iroudt geen rekening rnet het hart van zijn dochter... Ik zeg dit
niet als een afkeulirlg voor urijn trouwen vriend van Rozenhove ! O, neen.
hij volgt de a,lgemeene ger'r'oonte, cloch Ceze deugt niet. Een vcrrst moet huwcn
uit staatslrelang en helaas,ik rnocht ook niet de inspraak van mijn hart volgen

)3n op treurigen toon ven'olgde Locfer.vijk van fflale :

-* f)aarom is niijn hulveliik ongelukkig. U durf ik dat bekennen, Hilda.

'fre zitten hier zoo verrtrouwelijk sainen en eerl graaf ivil ook wel eens zijn
hart uitstorten. . Ja, rnijn hunvelijk is ongelukkig. Hoe zou de gravin mij en
ik haar kunnen llerlinnen, als riien ons aan elkaar vertlonden heeft zonder
clat lve cikaar kenden ? En wa.ar geen lieTde is, komt twist. Ik lijd daar zeer'

onder... Na al de zorgen van clen staat, al de vernroeienissen van mi1'n regee-
ring, snak ik naar rust thuis- naar een genoeglijk samenzijn... En daar is
geen u'annte, geen vertrouwen, geen huiselijkheid. Mijn vrouu' laat me.be-
sn-rieden, acl-ltervolgen, zij zoekt krakeel om laster en fabelen... O, waar geen
echte lietcle is, kan ook geen geluk heerschen. Daarom vind ik huwelijkeu
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bniten het hart.orn gesioten, zûû aiscl-tuli,eiijii ! lk spreel< irit onclervincling,
rn zull<s zet mij aan anderen voclr een zelieie ioi te bervare n... Bij ur*r

afscheid van Mareus heb ik oirmicldellijk gezien, clat gij hem niet bemint,
l'likla.

- 
O, heei', mijn broeder is ziek... ik dacht aan hem! kloeg het meisje,

clai verschrikt naar l-odewijks bekentenis geluisterci had.

- Juist, juist, gij waart l'ervuld vâti u\ri broecier" Gij dacht niei aan ulv
niruicistooi, niet aan het uitsl,elien van het hurvelijlr, gij Lremint uw broeder
nreer dan uw bruidcgom" En ik bcgrijp dat, hei ig heetr naiuurlijk !n uw geval.
Flilria, denk na... ik lvaarschur,v n ernstig. Een Xlullelijk zoncler lieide rs een
irel... en gij kunt nog verandeten. Ik zie in al Lret gebeurcie een !:ewijs dat
Gocl zelf u eçn anderen y"/efi toont...

-- 1{aar À4a,rcus i:l zoo \.iuo!ri, :oe' recilîstii:lpen eLi edei, heer I

- 
T)al is geen Xieide ! Gij kuni hein achten zoneler liern te beminnen,

r.loch olr ;,,chting aileen lç;,rn et'n iluwelijk niet steilnen" En r.ian nog, r'enclient
À4arcus lrrv ;,;cl:tin1r- ?

--- Û, heer I Eir angstig blikte rie jottkvroui.r, even den graaf aan.

-.- FIiida" ii; voei r::iin plicht iegens u I i:: Marr:us zi-l,i viûotlt, zoo eciel
::ils hij zicii."'ocrsieit ? ir..,'r,'arjer "qiriit:ii:ir te'"een uF, hij veriaet zelden zijn
:rlol, irij iieet du:r niet, iii;r:,V\alcus ziiir te Iirtlgge vtlrntâ;ii{'! cl-r ekhr,,; ool<

,',,e! ! ii{ r','il hiei zelfs ;iiet cien schijn âailEer-iien" alsof ik mijnXrcer r,an ElaLl-,v-

iiLlize belas'r'er naar nu il< zoo'n cleernis ;riet ç gelroel, raacl ik ll foeh aan

llw vacler earstig te iriager.nrlp, cfii ouir:rztel; iri te str:Ïlcn rt:;:'ii i-ie levensr
r.rrijze r;ari ur... bi'i;idegûiir. I-c liei geeii i;e:chli."kinU'rler Vcoi;iienigheid, dat
ik u van;*rorid nog rnoest rintttrcetsn etl al tn tliv ilaite las, dat ik nu bij tt

zit, orn al deze dingeii ern:-rtig i.ei u 1e bc,;pielti:l'l ? Û, gij rnoi-'gi get'n onge-
Iui,;ki1: h'-r*'elijl<l1r;t ir-:gensei 1r;.;.n, zcoa!: ele gra*i el r.le gr,,',uin r'"an 1/laan-
rlertl.i lir:t nr 'ilal;e::" it: heb rliiti i,l:si -.;eclaan" one n.iet;liin garie itl vrede
te le:r.'en... Zon,'ler li'":ïde gai.,1. hi:l r:iet I ilc gravir .".erkeeii ni"r cjikrn'ijls in een

vreesciijlicn getiloecistoestarcl. Zr: schcitlt rne uit, niier:rligt ule. lioont en tengf

me" :1ils ik niet lvii:er ilâs, iEi,,aru hi:t tot vr.icll?tri. L.;l îk huivcr bij eie geclachie'
riat l-4;rrcr:s 1z;1.1i fflsçv,'itui:,.r vclei.etl z*il iegens u aÏ:l de grar,'in jegells rnii'

Zoo ging llt iis'iige voi:si rrocrt rnet gif tc' zr;iera in rlit gerrcelig, nu z+o
ge-worid harte.. En r;ccr FTildn v,'as hij tocir cie g':z:lghebber:ctre lîan, de rr'crsî,

daor den a-clei geËerr1. g^el1rtnr,i. gcvleici.2lii h:rri ;:.ltijcl zeeri: tegen eieri graaï
opgezien... Fiu zat cile rirachtige tnil-i.l aan ha,ar l'f!îcll, spral,: al:; een brueder
tot een zustel . o.,erte!de cle gehr.inlen van ziin cigen ililis" Eq {iii alies rnoest op

de eenvoriclige, naieve Ilitrda r'r'el e:rt gex'r:ic1.ip:et tnclrttl< wehkel .".

éochlcr hei gordiïn haei de rnan, liie in À,'[.agiia"s ]uamer drong, aandachtiq
geluisterci naar alles rvat cie gra.af zegde. I{a eenigen tijd wenl<1e hij cie doeh*

ieo ran ridder Benekami--, tna;rr deze Lrieef zitten' De onhekende ging naal
iraar toe en fluisterde :

17
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-- Cvcituig u nu ! Zie even, wie en r.vat ulv vrienciin Hilda van Rozen-
hole is I Den graal zult ge ai larrg kennen en iecler v,,eet, hoe trourveloo:;
hii zich gedraagt.

- 
t, laai irij hier ! snr'::ekte r\iagLla.

- 
lrleen, ik n'il, clat ge n-recg;iat... Een oogenblik maar !

-- O, ik clurt niet !

- Ik eisch het ! Gc hebt niets te vreezen. Oij zult hen zien, inaar zeii
i:oor het valsche paar verborgen blijven...

En l4.agrla rnoest cipstaat,. Dc vreemdeling nam haar bij den arrl; hij
r,oelde hoe stcrk het nieisje brefcic, nraar hij kcnde geen mededoogen.

- 
Geen rvoord zllgp;i,n, geen zucht slaken, rvaarschulvcle hij nog, err clan

lcicicle hij haar zrchter het gorciijn. Ën cloor een spieet liet hij haar-l<ijl<en...
i);rn vcerrle hij haar terug"

- 
Zijt ge orrer"tuigci i, r,r'ceg cle oirbekencir:, toeii hij met Magda teruq

was in haar kanier" Hebt ge hem qezieri aan de rroeten van -lÂarcus van
Blauwhuize's b'uiC t Zztztr4t qe hoe cle giaa{ ililila.'s hanil kuste ? I-liicia vair
Iiozenhorre nroest ïno:gen troi-m,en... z:ij roulvt zoogenaaii.rcl o;rr rie kiankheicl
van h;;ar bioeiir:i en ze rrrnnekor.rst rnet ckn verdoit'en lichtrnis, Lociervijk
van .Maie.

---- i-i, llet is vretsi-iijk: stanreicle.Maqcta. trk hac'l het Lrooit vair I-lilda
i.:i,rnrten cienken. M;iar qij zeiciet. heer, clai gii gckon-reir -'.çaart, on'r ira,ar te
1resche:'neit.

-- iiat \\,as ûil rl ti"îrusi te .ctelien ! Àiaar verdient zij i:r:scherrning ii
Wil i.iitcia veu {rozr:nh*,"'r-., i,yrr-r bruiluii al geri:lTelil rvas. nof{ bescilerming i)

Itoelt zii i:rrr hulp ? -'rVeeri zlj iicn g;raai ! Neril, ze bedriegt haal lelloofrie.
ze scheii..it riu irecls ha,aI ei:i

- 
i), ze l;et gaain,: haa.-",'erioo|'cli: iraar Bittgile reiueit, orrr ii.:r'r graaï tc

r'oÏg.ijn. ilaar r.lroefhelil rs al tr.,er...

En rverkeirik hacl Loeiev.,iil< van N-lzLlc iie hantl van Hilda ger-roirten en clie
gcliust. En toci zei l-lij :

- 
Dit is t:en teel,:en, lloe oprecht ik om u br:korrlr.reiri bcl, een bewijs,

eiat ilc variavonci niet a1s graal, i-n:ial- a.ls brL.erlei. als ',,iiencj grsgrroken hcb.
En ]ret nleisic Curirie henr niet ai',',,Êien. 7e haC ontzag vool i-ient; hii

was toch cle i,crst, alr, r,.ien icder hr_ildc be1.,,ees. Hij u,;r"s ci,c rrachtigstc iir
trret land, de aloili gëeritrc en gcr'leirie. Iecler r,r,as hem cndet"clanis;.

-- O, i-liliia, vervolgtlc l-odevvijl< r'au trÂale, na celi li,ijle. ilLt trcet ilr
gaan !

- Ja heer'. . .

- 
I-)enk na ! Gij zijt een vrolt\'lr ont innig bemind te 'worden, cloor haar

echtqenoot. Was ik nraar in Marcus' plaats I

En opnieu',v keek ze vreeselijk verschrikt clen graaf evell aan. Ze wilde



,T VLAAMSCII GEZIN

hem zeggen, dat hij zoo niet rnocht spreken en zij naar die taal niet iuisteren
kon. Maar ze durfde niet.

Het gordijn werd licht on zij geschoven en de geheirnzinnige bespiedei:
stond daar. Hi1 waagde veel.

- Laat nrij nu alleen, heer, fluisterde Fiilda toch.
Dan slaakte ze een gil. Ze ha.cl de geclaante bij het gordijn sezien. Dezc

was nu weer verdwenen.

- Wat is er ? vroeg cie graaT, ook ontstelcl opspringend,
Hilda i,vees naar het gorclijn.

- O, heer daar was iernand...
Lodewijk van Male was nret een sprong bij het gordijn. DriTtig school

hij het weg. trn het aangrenzerrd vertrek n'as er niemancl. Bij het schijnsel
van het licht uit Hilda's kamer zag hij çen deur, maar deze bleek gesloten.

De graaf keerde bij l-{ilda terug en zei :

- Ge hebt u vergist... er was niemand...

- En tocl. heer...

- Gij ziit'wat overspannen en ik begrijp dat. Maak u niet ongerust: Ge
zijt onder mijn bescherming. . Wit ik bij u blijven ?

- O, neen, heer ! hern;nt i-iilda verschrilrt.

- 
finfls1s... ik ben volkomen bereicl hier over u te waken !

- Ik ga nu ter ruste, hcer. Het slaapvertrek is hier revens en ik kan
het afslurten.

- Slaap dan rarel, Flilda en behoucl goede hoop. Tot morgen.
En weer nam Lodewijk var, Male haar hand en kuste die. Zacht sloop hij

heen en, toen hij bij zijn dienaar kwam, zei hil lachend:

- [gn aângenaam ondcrhoud l,l,as het... Hemcl. v.rat is zij schoon I

En moet zij nu t1e vrouil/ worden vair clien Iompen Marcus van Blauuthuize !

Ik heb n'el zin dat hurrelijk te verijCelen en de lieve l-lilda aan ons HoT te
verbincien !

- Maar heer ! riep Lambert uit. llai zatt cen schandaal w'ekken !

- Wie zou rnij durveri beschuldigen ? Pren ik niet de nteester ? trk

lach met de eiscen van het donrnte .rolk. En u,at den aclel .betreft, er zijn er
claar ook, die jaioersch zijn van me, cloch roiee, 't,oo ze het openlijl< ioonen !

Die lrevallige Hilda bemint M;;rcus niet. Ze heeft het bekend... En moet zii
ltu een leven tegemoet gaan als het rnijne ? Ik beir ook getrour,vcl... helaas !

Maar help ile te bed... morgen ntoet ik F{ilda terug zien. En tlek nu niet
zoû'n k\\rezelachtige tronie ! ik vind, rlat ge vattavoncl al te vrij clen zeden-
meester uithangt !

I-amber-t zweeg en hielp zijn meester bij 't ontkleeden, i,vant Lodeu'ijk
r".".n Ii4ale was ge\voon in alles ais een kind bediend en bijgestaan te worclen.
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VERSTOÛTEIS.

À'(arcus van Illaur,vl-ruize had zijn familieleclen uit Brugge gehaald. Dez.:
reisden met hun gevoig naar Gent. De jonkinan liet hei gezelschap achter
zieh. FIij hari een Xrlaats vali s:lmenkorrst bepaalctr in de Leie- en Scheldestad.
FIij wikie LcCervij[< van Male zoo gauw mogelijk van zijn taak, de zorg ovei'
Hilda, ontlasten. l\trarcus had dien nzrcht weinig geslapen. Hij verweet zicl'r
telkens, dat hij al te semakkelijk zijn bruid onder de hoede van den graai
gelaten had.

E,en ruiter l<wam henr ont.lerrvege op zi.!de.

- Dag heer van Blaur'"huize, groette hij vrijmoedig, al bleek hij een
burger. Gij kent rnij niet van aanzicht.

-.- l.Jeen, rrriend " ..

- Misschien v,,ei van naall. trk heet jan Yoens...

- 
De hootrciuran der \\riitt [i"r.prcenen 1 riep Marcus verrast uit. Ja, iii

heb rran u gehoorcl el 't is zeker. .,'al u vrij cnvoorzichtig, om zoc zonCer'
geleide te reizen.

---- t), ik ben in llet land van clr Ïietelaars en dan nrig
Cent kaii alieen te Gent gevonnist rvolien.

- Vg1f16u1r'niet te veel op dat prilllegic. Ik geet u eeu
raad.

- O,;k lveet trlet""r1at cle eetr i/an Blar-i-l"rhuize uiet is aXs cle verr'irenschte
graal en diens aauhang. .la, ik ben cle hoofcirnan tder Witte Kaproenen en
r,ve zullen anze kaoraellen niet opbergen, alvorens onzc recirten bevestigri
zijn: dus aischaffing.'*'au allerlei iasten, ;li,:;irlling i/ân een trreele sciiai:e amb-
tenaren, die rve niet r':rl<cnneu, intrekking van verordeningen, die tellen onze
keuren zijn... en nog veel rrrcer'.

- 
Maar ',veet ge r^,'el, ciat een nieurrie rair.rp orls ianrl heeït getroifen.

_ De zwarte 1itsl.
---- Fielaas, ja. T'e Elugg,e zijn er reecls vecl siachtoîÎers.
.-- Die pest gaat voolbii. her:r, naar recht en vrijheictr biijven. Hn ai:;

1^/e nu rriet il'aken, zal de valsche gra;rÏ r:an de litputtiag-, tlooi: ck: ziekte r.'er-

aorzaakt, gebruik rrral{en, onr h*t rrolk nog meer te Lrinclen ! \Me kunnen dus
niet vers,rqen.

En Jan Yoens sprak voori over zijn i:lanneti eu hcloptt. dat sontrnige
edelen cle zijde van hef volk ;cuden kir:.zen" Àiarcus r.'an Blauwhuize legcft:
wel geen stellige belofte ai. n:aat verborg eveirinin zijn s1'rnpathie voor deu
Itoofdrnan cier Witte ï{ap:-ocucn.

-- 't Zal eerl zwere str"iici r:rrorCen, zei Jan Yoens. En wee de Vlaarnschc
edelen, riie r:reencrr nret de hulp van dcn graaf, hun volk weer als laten te
kunnen behandelen. Ridcier vaL. Benel<amp is er een van" dat is gistet'en weer
gebleken.

een burger vair

rvelgenreenden
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----- f-!oc zoo ?

-- Wel, zoo c\ren krvautc'r.l tlaar weer cirie hannelingeir in het woud aan,

ilrie slachtoiiers van clerr heer van Bellern..", €fr .lan Yoens verhaalde ltei
avontuur .;an Armatrcl, den Ketelaar.

-- Ma:ir z{)a z?.ait riclder Benekatnp oliroei ! ,rerzekercle Yoens' Dc
irraai is al vol.

llarcus van Blauvrhuize keurde clic praktijkeu af. Ilij trenronclercie dcrt

duri van Armancl ett verheugde zich in zijn ontsnappiirg. iln allcs rvat hii
hocrcit:, zette hem nog meer aan, Hilda ten spoedigste van hr.t ilasteel weg
tc halen. Hij hac! kour,vens nooit achting gevoelcl voor den riclder, en hii
bekllr:rg'-le cle eclele Magcla clie zoo'ri gewelcienaar el1 ongevoelig Inensch tot
vacler hacl.

13ii ,Aalter natn Marcitg;rtsclieicl r,'n11 \'1)i;lin. FJij rvilrlc r,'vtll op Rcze.n-
!rove hocrrcn, tr-liie het rnct i-rclix rvas.

Toeir À{arcus het !<;rsttt'l oritivaarclc. s;chrck hij geiltiiiig. \'arr tl:n toreti
,,voei de vlag ha,!l stol<... Zt:ti l-,:li>: ti:rn 1ir:sicrvr-,;,'ziirr. I-let i.iltlcst \fiei' wani
r4inds hing het tee!<en van clen rou',t .

- 
l11s jong... en reeds doocl ! En arine Flilcla ook, nronrpr-:itle iitarcris

De aanblik van iie vlag cler Rozcnhoi e's, maakte een geweldigen indrul<
op hem. Vandaag hacl tiet een hoogr: feestclag moeten zijn... En cle clootl
rvaarcle birrnerr het siot rnet zi;n nog versierde zalen...

Nabij de r;oort stoncl een ntlnnik. Hij nte-aktc eti.i alrvereutl 5gebaar en
'riep : << Onrein, onrein l > Het was als bij de nadering van ntelaatschen.

Marcus hieltl dair ook op eenlgen afstanci zijn paarti in.

- 
Is jonker Felix gestorven ! riep hij.

-_- Ja ! En ile monnik \vees' tlaa!' cle viag.

- 
wannec,r'l

--- Cisteravonri al c,u: c!i uui' I FIij rvr-rrtlt straks btgraven...

-- Zoo spoeclig I

-- Het rnoet our cle besurettirrg. En voûreerst niag nieriuand nai-leren.

- 
En u,aar is de heel rt;;n Rozenhol,e ?

- 
Bij het lijk ! l-lij biclt en rveent...

- 
Is hij nog gezoncl ?

-- Ja... rnaar hii rvaagt zijn lcven" l{ij rvil ecltter niet heen gaari I

- 
Ik ben .lr4arcus van Biau'uvhuize, cl.e verloofcle van jonkvrourv Hilcla

van Rozenhcsve... Zeg aan clen hecr van ltozenhovc, clat ik hier gerveest ben
en i-lilda bescherrnen. Wij bcgeven ons naar Gettt"

I)aar brak een zware klank cle ochtentlstilt','... [)t' clor.,dskioi': van hei
!<astcel luiclde.

Ontroercl sprong Marcus r-rit het zacle! cu i<nieltle hij necr... Hij bacl voor
cle zieie van den jonker... (), ciie ciootlsi':lcl< I FIct heil heclen ïecsi mueten
Itriden... ,Viaar het orgel in de kapcl z.<;;i i'.t pliiat:; vaJi crn ltu'ut'eliikstttarisch
uit tc jubclen, tiroevi{ klagrn... In Fclir: nrr.rc:;t heci"n cle laatste ri,atrnelijl'lc
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aistannteling tler Rozenltove's in clen graTkeldei gebcireen worrlen. Het was
ook de naam die verclween, want cle oucle vacler zou ziin srnart r,r,ei rriet lang
overleven.

Marcrts stoncl op en besteeg rveer zijn paarcl. En ,in i-lroevige sternming
reectr hij nu lraAr Bellern, om dit vreeselijk niell\\'s aarr zijn gelieTclc rnee te
clcelen. O, hoe zou !rij Hilcla kunneir troosten !

Toen hij Bellerrrs kasteel beleikte, wachttc jonkvrorru' l,lagda henr buiten
rle poort. Ze wenkte clen jonker al te stijgen

-- Is er iets rrrct Hilcia ? vroeg Marcus, tladelijk ontstelcl.
-- Zij is gczoncl, antwoorclclc Magda, die zeer zeltu\\rachtig schcerr. Tocti
ik een boocischap voor u. Ik beschour.r' het zrls een plicht u alies te zeg-
ecn harderr plicht. Maar Cod rvil het zo<t... tlaarorn liet hij nrij getuig':
aan tlie alschLrwelijke gebeurtenis.

-- Nlaar Hernel, ùlagda, wat is er clan ! riep Marcns ongelust uit.

- 
Gisteravoncl heett Hilcla ilcn graaT out\ralrgen in haar karner. spralt

het nreisje zelf blozencl.
Marcus kreeg ecu schok.
--- De graal is lang bij iraar scblcyen, \'ervolgcle lVIagcla. Hij zat aan

haar voeten, kuste haar cle hancl. llilrl;r sirrak niet henr. De graai lasterde rt

en zij sprak hern niet tegen.
Marcus \\'as zeer bleek g'eli'6t,1.tI.

- 
Qn1r6gslijk... o, het is cnrriogelijk ! stanreldc hij.

- 
Gocl wc'et, wat het rrrij kost u clit alles te zegten, rraar het is rniin

rrlicht. Ik ken u en Ltw ïaririlie... en ge zijt allen te goer-i, ollt zoc bccliogerr
te uroLcleu... Ook zou ik niet sprekelr, hati ik clen graaf rriet zeiÏ bij Hilda ge-
z ieri.

-- Gij hebt hcn salten gczien'/ vroeg À{ar.cus lllet htresc}ie sttnt.

- lk zag Loclelvijk \Ian Male aan haar- voeten eir hii ktlste haar hancl.

C). ik vcrnci het aTschurvelijk.. lk begrijp Fliltla niet... ik hatl clat nooit kun-
nen cieuken ! En toch is het g.ebeurcl. O, Marcus. meerr nict clat ik her orn

een anclcre recleu zeg, clalr allecn orl r'ville tler r.r,aarhcicl, orii ttrt heil... en

onciat Cotl het rvil. Gii gelooft me niet ?

- 
Het is lrroristerachtig...

-- En nu is cle graaf w.ier l-.ij haar.

- 
Op dit oogenblik ?

- 
Toen ik zoo juist naa: benc.clen ku'ant... Ga mee !

Marcus leiclcle zijn paartl over het voorplein. De i,rnker iriankclclc... 0.
cleze operrbarinq ! Juist, u'at l:il gevlcesd hati ... Maar veel erger nog I Hild;t

ontving Lcxlelvijk r.an Male, iiet r-ien r,,alschaartl aan haar i'oetcn neerknielen.

liet zich kussen, liet haar brtticlcgont lasteren !..'
O, Marcus had het wel lrieer gcvoelcl, clat zijn verioofcle hern niet innig

benrincle, lien niet lief had, zooals hij haar... Maar hij had gehoopt, dat hij
ioch haar volle liefcle winnen zou. En zij betlroog hen I Zij minnekoosdc

helr

88n,
zijn
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met den trourveloozen vorst,terwijl haar broeder ziek lag... terwijl hij stieri.
Orn elf uur had Felix den geest gegeven... Toen was de graaf van Vlaandererr
bijzijnzuSter,r,vierbruidstooiopRozenhovehing.

Dit alles plitste Marcus door 't hoofd, terwijl hij Magda naar boven
volgde. Ongezien was hij binnen geraakt. De heer van Bellem en zijn gasten
sliepen laat.

;\tlagda leidde den jonker cioor haar kamer achter het gorclijn. En ja, weei'
rvas cle graaf bij Hilda van Rczenhove.

En Marcus hooide Loder,vijk zeggen :

- Niet waar, gij zijt ooll tot de erkenning gekonren, dat Marcus varr
Blauw'huize u\\r echte lieicle uiet heeft en dat in die omstancligheclen een
huwelijk niet rirogelijk is !

En Hilda :jweeg

-- (]isterarrond lvaren wij zoo vertrouu.'elijk samen, r'ervolgde Lodewijk-
lk hei; den ganschen nacht aan u gedacht.

En nog zwceg Hilda..
Dat was voor Marcus te r,ecl. I{ij kon niet ireer twijlelen I Verontwaar-

cliging greep hem aan. Woeciend sprong hij binnen.
.- Marcus ! giide Hilc{a en ook de graai ontstelde.

- Ha, is tlal ulr' bescherming'/ riep van Bla.rrwhuizc tot clen vorst.
Zoa r"naakt gij van onzen noot'l gebruik ! Wee, die op u vertroulven !

tr-odervijk van À{ale beheerschte zich dadelijk. err dreigencl sprong hij
voor clen jonker.

- Vlegel, wat vermeet gij Lr ! vroeg hij op hoogen toon. Verlaai onmicl-
clellijk clit vertrck ! Iloe waagt gij het ons onderhoud te storen !

- 
O, ja, 1k zal heengaan ! hernam Marcus. Ik rveet inrnrers alles !

Jonkvrouw van Rr:zenhove, en hij r,vendde zich tot Hilda, die beschaanrd het
gelaat in de hanclen verborg, tusschen ons is alfes uit ! Gisteren avond onr
elf uur is uw broeder gesiûrven en gij, de bruicl van Marcus van Blauwhuize,
zat met tlen graai van Vlaancleren te minnekoozen ! Volg henr nu lnaar.
Onze verloving is verbroken !

- Felix clood ! gilde de jonkvrouw.
Maar Marcus ging reeds heen en verdween achter het gorclijn.

- Blijt ! g-ebood cle graai, clie hem in het ancler vertrek volgde. I{eer
van Blauwhuize, gij zult beneden op rnij wachten en u als mijn gevangene
beschouwen.

- Ik erken u niet rneer als heer ! Van hedert aÎ zijn wij vijanden !

En Marcus veru,ijderde zich, zonder zich aan de bevelen van den vorst
te sioren. Hij sioot de deur en bevond ztch nu in l:et vertrek .,'an Magda.

-- Alles is uit tusschen Hilcla en mij ! sprak hij.

- Maar spreek toch eerst ntet haar. Zeker zal ze diep bqrourv hebben
en nrisschien heeft ze redenen tot haar vrontschuldiging aan te voeren. Ca
zoo niet heen ! drong de dochter van ridder van Benekamp aan.

I3
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Neen, ik heb gezien en gehoord ! Wat ik deed, is ooll wreed voor mij,
doch het rnoest. Mijn vertrourven is weg en zookan ik niet hurven I lk clank
u voor uw waarschuwing. Bedrogen te rvorden docr iemand,- die men innig
lief heeft, is gruwelijk, maar Godclank het kuranr uit, voor wij verbonden
waren. Ik ben weer vrij.

_- .iVlarcus, toon tenminstc barmhartigheid.

- Mijn besh"rit is onherroepeiijk... Juist onrclat mijrr liefde oprecht is,
kan is niet anders handelen. Vaarwel !

Van Blauwhuize liep als verdwaasc! naar beneclen. Toch hielci hij de
hand aan zijn ztiv'a.ard. Ha, zoc de graaf hern heletten u'ilcle zijn vreg te ver-
volgen, zou htj in staat zijn clien tveg met geweld te openen, al moest hij
het wapen tegen den vorst zelf verhefien. Zijn haft vuas plots vol r,vrok en
haat tegen clen eer- en trouwelooze. Maar niemancl stoorde hem, toen hij
zijn paard vroeg en in't zadel steeg... Wat was de wereld voor lVlarcus plots
sornber geworden... De jonker hoorde ztjn naam. Hij-keek op en zag Martha,
de kamermeid van Ftrilda, die hcm vreemd aanblikte. Het meisje trad eerbiedig
nader en vroeg :

- Blijft cie jonkvrouw r(:g ? Wil ik haar dan gezelschap houden ?

- Dat moet ge aan cien graaf vragenl Hij zorgt voor haar. ". Ze be-
rnint hem rneer clan mij ! antr.r'ocrcide Marcus op schamperen toon.

En woest reed hij heen. Een eind van het kasteel kr,r'amen cle tranen...
Marcus weende om zijn verloren liefde, zijn gebroken geluk...

- Naar Jan Yoens ! siste hij dan. De Witte Kaproenen en de Ketelaars,
ze hebben gelijk ! De graaf van Vlaanderen is een verdrukker, die aan zijn
volk het beste ontneemt-

Lodewijk van Male wiidc ridder van Benekanp gelasten Marcus te be-
Ietten het kasteel te verlaten, maar hij hoorde Hilcla hartstochtelijk weenen
en hij begaf zich weer bij haar.

_- 0, mijn broeder Felix is gestorven !

- Dat liegt clie kerel !

- O, neeF, hij zal thuis gerveest zijn
wil naar Rozenhove I

- 
Dat kari niet, lieve Hilda ! I-uister, gij staat nu onder mijn bescher-

ming. Ur,v bruidegom is als een onbeschofte woesteling weggeloopen. Had
ik geen gelijk, toen ik u voorspelde, dat hij ziin jaloerschheid en t,vrannie
toonen zou ? Hij handelde juist als de gravin doet tegenover mij. En wat
hadt gij nu nisdaan ? Niets, in 't geheel niets ! Hij bespioneert u op Ioensche
v'ijze, vraagt geen opheldering, valt uit, hoont ons, wil u trefien in uw innig-
ste gevoelens ! Was dat een manier van optreden om u zoo als ecn wilcleman
toe te schreeuwen, dat uw broeder dood is !

-- Arme Felix ! Ik rvil caar Rozenhove, herhaalde Hilda. O, heer, laat

zei cie jonkvrourv snikkend.

en het claar gehoord hebben ! Ik
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mij gaan... Niets weerhoudt n1e nu nog ! Alles is immers uit tusschen mijn-
heer van Blauwhuize en mij !

Maar daarom moogt gij uw leven nog niet wagen !

- Wat geel ik om het leven ! Mijn arme vader zit daar bij het lijk van
onzen Felix. Ik kan nu niet blijven !

- Jawel, jawel ! Sedert die ongelikte beer als een dolleman wegge-
loopen is, staat gij nog meer onder mijn bescherming ! En ik blijf hier, om
die taak te volvoeren.

- Maar laat mij tot mijn vader gaan, heer !

- 
Word nu wat kalmer \ lk zal een bode naar Rozenhovel zenden,

want ik geloof niets van hetgeen van Blauwhuize zoo grof uitschreeuwde.

- Ja, ja, Felix is gestorven... O, ik voel het..

- Overspanning, Hilda 1 Wees nu wat kalmer ! Ge zijf onder mijn
hoede. Denk thans niet meer aan van Blauwhuize ! Die kerel zal tegen 4ii
rekenschap afleggen van zijn houding...

Er vrerd gekiopt en Hilda hoorde de stem van haar kamenierster.

- Wie is dat ? vroeg Lodewijk.

- Mijn eigen dienstmeisje.

- 
rWil ik haar bij u laten, dan kan ze u veruorgen. En intusschen stuur

ik om nieurvs naar Aalter.

- O., ja, heer !

En Martha trad binnen. Verbaasd keek ze den graaf aan, maar deze
zei op vrienclelijken toon :

- Kind, blijf bij uw meesteres. De jonkvrouw heeft uw hulp noodig.
En tot Hilcla vervoigde hij :

- Wat gedulcl clus, ik laat hooren, wat er ge$eurd is.
De graai boog en verliet de kamer. Lachend kwam hij bij Lambert.

- We werden verrast door den vrijer, zei hij op luchtigen toon.

- Door mijnheer van Blauwhuize ? riçp de dienaar ontsteld uit.

- Ia, door dien stomrneling zelf. En hij heeft de verloving afgebroken.

- O, heer toch... De gevolgen ?

- Wat gevolgen t Zoa gaat alles heel goed, ja opperbèst, jongein !

Nu staat die allerliefste Hilda geheel onder mijn bescherming. Ik geleid haar
vandaag naar mijn kasteel te \Mondelgem.

- O, graaf, dit alles zal hevige opspraak wekken.

- Wel neen, de menschen hebben nu rvel wat anders te verhandelen !

Vergeet niet, dat ieder bekommerd is om de zwarLe pest en dus al weinig be-
lang zal stellen in een minnarijtje van den graaf ! Bovendien, het gaat u
niet aan, en, als ge niet tevreCen ziit in mijn dienst, sluit u dan bij de Kete-
Iaars of die vervloekte Kaproenen aan, bij al die stomme boeren en burgers
van recht en vrijheid, de zedepreekers en kwezels ! Luister nu verder : zoek
beneden een man en stuur die dadelijk naar Rozenhove ! Hij mag natuurlijk
het kasteel niet betreclen, rneâr hii moet daar in den omtrek vragen, hoe het
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ûret jonker Felix is ! Kijk me nlr niet zoo d'nvaas aan er gehoarzaant I Zenti
ook den overste der wapenkner:hien va.n ridder Benekanrp bij mij !

DE JUDAS.

Ko, cie ovcrste der r,vapenkncchten en cle uitvoerder der bevelen -r'an

ridder: Benekamp hacl dadelijli, toen zijn nreester beneden r,l'as gekgnirl,
dezen over Walter Ruysch gesproken.

-- Hoor eens, zei Benekanip, ik wil dien kerel niet zien. Gij hebt van nrij
bevel gekreigen Arnianci hier te brengen, samen niet zijn lief en het oude wi.it.
uw toekomstige vrour.r,. ûebruik r,vie ge wilt, om hen op te sporen. niaai
val rnij niet iastig niet uur sprcngen !

De kasteelneer vafi Bellcrn was 's ilorgens nooit goed gehurleurcl eir

Ko oncJervonci cJit. Maar juist rrerscheen Lantbert, clie het verzoek van I crde-

ivijk van À4ale overbracht.

- Ko, begeef u bij clen graaf, hernam de ridder en doe alles, rvat cir
graaÏ u gebieclt ! lrernanr de riclcler.

De overste cler u'apenknechten stapte dus naar boven.


