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Filips Van Arlevelde
Roman door .4. HANS.

(Vervolg.)

- Wel zoo, zilt gij hier cie hoofdman, zei de vorst. Wel, ge ziet er me
een flinken kerel uit ! Ik heb vertrouwen in u. Kent ge mijnheer Marcus van
Blauwhuize ?

- Ia, heer graaf !

Hij is op het kasteel...

- 
Mijnheer van Blauwhuize is zoo juist vertrokken, heer graaf.

- 
Dus hij stoort zich niet aan mijn bevelen, dacht Lodewijk van Male.

De dwaas wil zich waarlijk tegen mij verzetten !

- Luister, hernam hij . tot Ko, ik wil weten, waarheen mijnheer van
Blauwhuize zich begeeft. Gij hebt zeker wel eenige fiksche kerels onder uw
bevel. Zoek er twee uit. Ze moeten dadelijk mijheer van Blauwhuize volgen !

Een blijft hem bespieden en de ander brengt me morgen nieuws naar het
grafelijk slot van Wondelgem. Goed begrepen ?

- Het zal zoo geschieden, heer graaf.

- Ik reken op uw flinkheid, en hier hebt ge al de eerste belooning.
I.odewijk van Male reikte Kô een goudstuk toe.
f)e kerel keerde bij ziin meester terug en deelde de bevelen van den

graaf mee.

- Welnu, vqer ze uit ! .snauwde van Benekamp, die wel wat gekrenkt
rvas, omdat de vtrrst niet met hem, den kasteelheer, maar rechtstreeks met
eerr dienaar oncJerhandelde.

- Zoo ik d,ien Walter Ruysch eens zond met Nest, heer !

-- Moet ik me daar ook al mee bemoeien !

.\laar de ridder werd wat kalmer en zei ;

. -- Breng dien Ruysch hier !

De verrader der Ketelaars, de Judas, verscheen in de onderdanigste hou-
ding en zonk voor den kasteelheer van Bêllem op de knieën.

- flsgi, ik kom u mijn hulde bieden, zei hii op fleemenden toon. En
ik kan u en den edelen graaf eeh grooten dienst bewijzen.

De ridder liet den lafaard zoo eenigen tijd liggen en vroeg :

- Gij kent dus het kamp der Ketelaars ?...

- Ja heer... het is bij Maldegem.
' 
- En wij zouden het gemakkelijk kunnen omsingelen.

- Ia, heer, met een sterke bende wapenknechten kunt ge den hoofdman
en de voornaamste volgelingen omsingelen !

Benekamp dacht even na 
"n, 

Ko lerzijde voerend, zei hij zacht :

- Ik houd dien kerel toqh hier ! Kies dus twee andere mannen. Doe het
dadelijk !
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Ko verliet de zaal en bromde :

- Nu gaat hij zich toch zelf met dien Ruysch bemoeien. Ge weet nooit,
wat ge aan den baas hebt. Ik moet dat karweitje van den graaf goed opknap-
pen. Dan durf ik hem zelfs vragen mij van het huwelijk met dat oud wijf te
ontslaan. Als jonkvrouw van Rozenhove çn Lodewijk van Male voor mij plei-
ten, zal de ridder niet durven weigeren.

Ko zag Nicolaas Pycke en mompelde :

- Mijnheer van Blauwhuize zal naar Gent rijden en die Pycke is ook
een Gentenaar evenals Ruysch. Dus kent hij er den weg heel goed... Ik moet
hem gebruiken en Nest.

Dadelijk sprak hij er met Nicolaas over.

- Ik zou Ruysch wel zenden, vervolgde hij dan, ik weet niet of ge hem
kent... 't is ook een Gentenaar, maar hij moet hier blijven. Hij zal ons wijzeir
lvaar de Ketelaars zitten, die we dan gevangen nemen, ergens bij Maldegem.
Wilt gij doen, wat ik u vraag ?

- Ja... antwoordde Pycke, maar eerst moet ik met het meisje spreken...

- Uw lief ?

- 
Welnu, ja, mijn geliefde...

- Ze is bij jonkvrouw van Rozenhove.

- Kunt ge haar niet even laten roepen ? Een oogenblikje n1aar...

- lk zal het probeeren, maar dan vertrekt ge dadelijk ? Ge krijgt een
Igoed paard en een helper.

- Neen, een helper wil ik niet !

- Àlaar dat moet ! Hij dient nieuws te brengen naar Woldelgem, zoo-
als ik u gezegd heb.

- lk zal zell een bode sturen, ik heb kennissen genoeg. Ik reis niet met
kerels, die ik niet ken. 't Is toch gelijk, hé, hoe de graaf bericht ontvangt.

- Maar kan ik op u rekenen ?

- Zeker ! Haal nu even Martha ! Misschien wil zij mee naar Gent.
Het meisje kwam en scheen zeer zenuwachtig. Ze ging met Nicolaas

ter zijde, zoodat Ko hun gesprek niet kon hooren en zei:

- O, er is wat vreeselijks gebeurd hier ! Mijnheer van Blauwhuize
heeft jonkvrouw Hilda samen met den graal gezien en is woedend vertrok-
ken. Hij heeft de verloving verbroken.

- En is de jonkvrouw waarlijk schuldig ?

Zij spreekt zoo zonderling... Ze weent en jammert... Zè zegt dat
jonker Felix dood is ! O, ze schijnt wel buiten zinnen ! Ze scheldt soms op
mijnheer van Blauwhuize.

- Wie weet hoe gemeen.cle graaf gehandeld heeft !

- Ik begrijp er niits van, maar ik kan haar nu niet verlaten, Nicolaas.
Ge zult dat wei begrijpen.' 

- Goed, blijf dan bij haar !

E1 gaaf gij naar Genf ?
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- Ja, rnaar ik kom terug. .

- Ja, doe dat ! Morgen zal ik rneer weten... 't Is allernaal zoo ';rr-il'arcl
nu ! Ik cluri haar niet langer alleen laten. Komt ge morgen ?

- Ja...

- Goecle reis en tot ziens, en hartelijk drukte Maltha hem clc hand"
\\,aarna ze zich u'eer vlug verwijdercle.

- Vertrekt ge nu ? vroeg Ko, nader tredencl. Er is haast bij !

- Geef me een paard, maar geen oude knol !

-- Wees gerust, ge krijgt een goeden draver.
En eenige oogenblikken later reed Pycke heen.

- FIa, monpelde hij, denkt rlie lakei van Benekamp, dat ik cen huurling
van den graaf ben ? Ik begrijp alles ! Lodeivijk van Male heeft Hilda van
Rozenhove het hoofcl op hol gebracht. Mijnheer van Blauwhuize bemerkte
dat en zei de graaf de waarheid. Nu nroet hij achtervolgd worclen; cle graaf
rvil hern ergens opsluiten, oir.l uog beter zijn vaisch spel te spelen ! En Wai-
ter Ruysch verlaaclt cie Ketelaars. I)eze uroeten gevangen Élenomen worden,
ergens bij M:ilclegem. Welk een gelul< dat ik alles verneem !

Fycke dacht cven na.

- Eerst rijd ik zell naar Maldegem, om de Ketelaars te waarscltuweu !

bcsloot hij. Dan zal ik te teut rnijnheer van Blauwhuize rvaarscltuu'en i

FIa, meenen ze hier, dat een Gentsche vrijheidszoon zijn volk verraadt !

En Nicoiaas reecl eerst rvel in de richting l'an Gent, ntaar maakte dau een
grooten om\ /eg en keerde naar het Westeu terug.

's rÀ '?

De glazrî ontbeet irinriddels met zijn gastheer. Deze bracht hei gcsprek
op de Ketelaars en tlen jonkmarl die inlichtingen geven kon.

- 
't Is r,r'ellicht een geiegenheid, om die oproernrakers in een slag on-

schacielijk te maken, zei de heer van Bellem.
Welnu, ririjn dappere ridder, ik vertrouw u die zaak toe, antu'oorricle

tr-odewiik van .fulale, rviens hoo{d nu van een ânder"plan verrrultl \À,'ais.

ONTVOERD.

Baldwin, cie hoofdman der Ketelaars liet dien zelfden ochtencl in alle
richtingen Walter Ruysch opzoeken, w.ant de jonge Gentenâar verscheen
niet zooals hem den vorigen avond geboden was. En in het kanp had nten

hem nog niet gezien

-'Zeker 
is hij vertrokken, nteende Klara, en zint op wraak. O... pas

toch op, zoo waarschuwde ze Jan Yoens,.. als hij u maar geen list legt.

-: Ik ben blij, dat gij zoo bezorgd om me zijt, antwoordde de overste
cler Witte Kaproenen.. FIet bewisjt rne dat ik bemind word.'. Jamnler-ge--
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noeg kan ik vandaag niet bij u blijven, de goede zaak dwingt me steecis te
reizen... Maar ik weet, dat ge veel aan mij zult denken.

- En voor u bidden !

- Ia, dat is goed, maar ge moogt u toch niet al te ongerust maken, mijn
lieve ! Ik ben altijd op mijn h'oede en we zullen dien Ruysch wel gauw
opsporen. Eigenlijk ben ik angstiger om u, dan gij om mij moet zijn...

- O ! ik ben veilig in het kamp.

-- Ja, maar ge gaat er r,r'el eens buiten.

- Naar het dorp, waar niemand me zal kwaatl doen !

- 
'Ioch altijd oppassen...

Jan Yoens kon niet afwachten, of er nader nieuws ku,an.r over den ver-
dwenene. Hij moest een vergadering te Gent b,ijrvonen.

Baldrvin was even uit geroreest en Kl4ra en haar verlootde hadden in-
tusschen sal.ren ontbeten. Toen nam Yoens van clen hoofdman afscheicl. Hij
zou weldra terugkeeren uret rreer nieuws over den opstand tegen clen graaf,
een berveging, rielke nu georganiseerd werd.

Klara ging een eind mee. Ilet was nu zoo heerliik in het wouci. De bloe-
men geurden en in hét gebladerte kr,i'eelden de vogels.

- En denken, ciat er nu zoo'n vreeselijke ziekte in ons lancl woecit. zei
het meisje. O, die zwarte pest !

- Misschien overdrijft men den toestand, meende Yoens. In elk gevai
zult ge hier rreilig zijn. De kwaal zal vooral rveer haar slachtoffers vinden
in de enge huizen der steden. 't Is altijcl het kleine volk, clat het meest 1ijdt.
Wat bekommeren de heeren er zich om, hoe de arbeiders met vrouw en
kincleren gehuisvest zijn ! Die ziekte, zoo ze zich uitbreidt, zal onze bewe-
ging vertragen.

De geliefden bemerkten in eeu dreef een ongewone drukte en, lrader
komend. zagen ze hoe de Ketelaars een jongen man, een meisje en een oude
vrouw omringden. De jonge gast vertelde blijkbaar zijn wedervaren eu dit
moest grappig zijn, want er werd luid gelachen door de ontstanders. Het
was Armand, clie meedeelde, hoe hij aan ridder Benekamp en aan den dood
ontsnapt was, en nu hier ook bescherming zocht voor Belleke en haari uroeder.

De oude vrouw ag cr eer aigemat uit en herhaalde telkens : < O,
r,r'as ik maar in rnijn hut gebleven ! Hier o1 ginder, de heeren blijven toch de

machtigsten I >

- Ivo, bleng die vrouw en het meisje naar onze hut, ik kom straks ook
en e kunnen bij ons wonen, tot er een plaats voor hen is, zei Klara tot een

der Ketelaars.
En met Yoens stapte ze voort.

- Ge moogt toch niet te ver gaan, hoe aangenaant uw gezelschap mij
ook is, sprak de Gentsche hoofdman, die zijn paard bij den toom leiclde.

- Q, s1 is geen gevaar. Ik weet, waar dit beginnen kan, maar zeker niet
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in het woud, zei Klara lachend. De fetelaars hebben ook hun gebied, waar
vijanden zich niet \,vagen.

En nog wel een kwartier stapte het meisje opgewekt naast haar verloofde
voort. Eindelijk bleef ze staan en vroeg blozend : << Komt ge spoedig terug? >>

-Zoo gauw ik kan, mijn zoeteke... Mijn hart is hier immers gevangen !

En dan hoop ik een ganschen dag.met u te wandelen !

- Gij zult oppassen voor ulv veiligheid, niet waar ?

- 
ja, maar gij ook ?

O, ik heb niets te vreezen ! Maar ik belqot u niet alleen meer naar
het dorp te gaan ! O, denk aan Walter Ruysch, want ik heb de boosheid
van zijn gemoed in zijn oogen gelezen.

- FIij zal niet lang meer vrij loopen. Wij hebben ook onze verspieders.

Jan Yoens omhelsde innig zijn geliefde. Dan steeg hij in 't zadel. Klara
bewonderde hern. < Juist een ridder, maar dan een goede, een rechtschapen )>,

dactrt ze. En ze rvuilde hem na, zoo 14ng ze kon. Eindelijk was hij uit het ge-
zicht verdwenen.

Plots werd Klara van achter aangegrepen. Een hand sloot haar mond
en een zware stem zei : << Geen verzet of ge sterft ! > Tegelijk werd het
meisje in het kreupelhout gesleurd. Ze dacht aan een overval van Walter
Ruysch. En ze had vyillen roepen om haar geliefde... Ze kon niet... en o,ok
Yoens was reeds een heel eind van deze plaats.

Achter de struiken zag ze nog twee mannen, gekleed als wapenknechte:r
cn !"u!v van uitzicht.

- Flier is ze ! zei de aanrander. Deerntje geef geen geluid, want als
wij nioeten vluchten, vermoorden we u eerst.

En nu zag Klara den rnan, die haar gevangen had genomen in 't gelaai.
Ze huiverde, want ze herkende hern als den << gelen vos >>. Zoo werd hij
genoemd, omdat zijn sluike haien die kleur bezaten. Hij was aangesioten
geweest bij de Ketelaars, maar deze haciden hem eenigen tijd geleden ver-
jaagd, omdat,de gele vos eell echte bandiet .was, steelcle eu rooTde, wat hij
krijgen kon en niet voor een gewonen moord terugschrikken zou. De Kete-
laars woonden toen nog in een ander kamp, meer naar Ruddervoorde op.
En Klara wist, dat de < gele vos >> met eenige trawanten zijn rooverswerk
voortzette.' Ze stond nu bevencl tegen een boom, vreezencl voor een gruwelijk lot.
De clrie tnannen spraken met c'lkan,der; Klara verstond er genoeg \ian, om uit
het oncierhoud te begrijpen. clat tle schurken een nieur,v bedrijf bij 't gervone
rvilden voegen. Ze zottden trachten afgedwaalde Ketelaars.te verrassen om
ze uit te leveren aan de heeren, die tot de paitij van den graaf behoorden
en zeker voor elken oproeriing gaatne een goecle premie zouden betalen. En
ze beraadslaagden aan wien ze nu ciit rrieisje zouden bieden.

- Aan ridder van Benekamp, stelde de < gele vos >) voor. Hij zint op
wraak, want gisteren heefi een Ketelaar hem een leelijke poets gebakken. Ik
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hoorde het vertellen in de kroeg van de dikke Wieze, onder Beernem. En
vlug vertelde hij'het avontuur van Armand.

- Dus is ridder Benekamp lvoedend op de Ketelaars, verzekerde de
< gele vos >>. Hij zal ons een goeden prijs geven voor die lrissche deerne,
rvant hij zal wel begrijpen, dat de boschkerels razend, zullen zijn, nu die
jonge dochter gekaapt is. We deden, m'n ziele, een goeden slag... Ik heb
gistcren geloerd op Baldwin zelT, maar die grijskop ging niet ver genoeg
heen ! Van morgen hebben we meer geluk.

- Maar ik weet nog iets beters, sprak een der andere roovers. Ik durf
er een eed op doen, dat de ruiter, die nevens dit Engeltie ging, Jan Yoens
was. Ik heb dien kapoen meer gezien...

- Ja ! riep Klara. Ik ben de verloofcle van Jan Yoens en hij zal u wreed
straffen, als ge me niet dadelijk vrij laat.

- Hoort ge het ! riep de schavuit. Het was Jan Yoens. Hij is de overste
der Witte Kaproenen te Gent en wil den graaf bevechten. Wij moeten dus
zijn lief aan den graat zell uitleveren en, daar die op geen geld ziet, zal.onze
belooning nog veel grooter zijn.

- En de graaf is nu bij ridder Benekamp te Bellem ! riep de << gele vos >>

uit. Dai ook hoorde ik in de herberg van < dikke Wieze >. Hij is uit Male
vertrokken, omdat de pest te Brugge rvoedt. Dus moeten we in elk geval
naar Bellem en we zullen er welgekonren zijn !

- Maar we kunnen er bij kiaren <lage niet heen, meencle de dercle. Toch
niet met onze gevangene...

- V/e kunnen eerst gaan onderhandelen, hernam de << vos >. Laat dat
aan mij over. Een vos is sluw, hé en ik zal mijn bijnaam eere aandoen, dat
beloof ik u. We brengen dat lief kind zoo lang in ons hol.

Dit werd goed gevonden door de anderen en de arnte Klara begreep
r\at ze haar vrijheid niet terug zou krijgen.

- O, rranrten, laat mij toch gaan ! smeekte ze' Wat heb ik u misdaan !

- Stil ! gebood de << gele vos >)... Wel, mij clunkt, dat ik u nog gezien

heb. Wacht eens... ja, ja... Gij woondet bij Baldwin.

- Ja..., bekende Klara haastig, hopend, dat deze bijzonderheid haar
gunstig zou zijn, want haar pleegvader bezat toch een grooten invloed.

Doch'de << vos >> vervolgde verheugd tot ziin makkers :

- Het wild wordt altijd nog maar beter ! Deze frissche deerne is de

rlochter van den opperbaas der Ketelaars... of zijn stiefdochter. Nu dat is
hetzelfde. la, ze is geld waard...

- Maar 't wordt tijd, dat we van hier vertrekken, waarschuwde een

der anderen' 
De << vos > haalde een doek te voorschijn en gaf zijn gezellen een wenk.

- o, laat mij gaan ! snieekte Klara weer. Ik ben een weerloos meisje..,
En dan :l'ep ze in haar wanhoop en angst luid om hulp.

- Zwijgen ! gebood de << vos >> verschrikt. Of we vermoorden u !
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De kerels grepen haar vast en in een oogenblik hadden ze de ongelukki-
ge den doek voor den rnond gebonden. Klara bood nu tegenstand, maar wat
vermocht ze tegen de clrie sterke mannen,rdie haar de armen op den rug
knevelden. De <<vos> ging voorop'en de anderen namen haar tusschen zich in.
Zoo ging het een eind tusschen de struiken door. De hulpkreet was blijkbaar
niet gehoord, want niemand daagde tot de verlossing op. Klara schreide van
angst en vertwijfeling.

Soms bleven de roovers staan. Het was als ze een verdacht geluid hoor-
deri. Dan sloop de << vos >) even omzichtig voort en, als alles veilig bleek.
wenkte hij de anderen. Na een goed half uur zei de ,.< r'os >> rnet een zucht :

van verlichting : << V/ij zijn er ! > Hij schopte eenige graszoden r,veg, hief
een plank op en daar gaapte de opening vân een hol. Klara moest een trapje
afdalen. Beneden brandde een klein lampje. Bij het schijnsel bernerkte het
rneisje een jonge vrou\,v, haveloos gekleed.

-- Walda, hier is een gevangene, zei de << vos >>. En ze moet tot van-
avond blijven.

- Een meisje ! Ik dacht, dat ge nret een Ketelaar zoudt afkomen !

-'t Is eeir l(etelaarster... en die l<an ons ook geld opbrengen.
De schavuit ontdeed Klara van haar doek en banden, maar )ei op stren-

gen toon : << U zeer koest houden qf ge krijgt uw muilband en uw boeien
\.\iecr F.an, hoort ge ! > ,

--- O,. laat rne toch naar huis gaan ! vroeg het meisje snikkend.

- I{a, ge begint weer ! Is dat nu gehoorzaam zijnl

- FIeb gij da.n toch deernis nret mij ! hernam Klara, zich tot de jonge
vrouw \À/enc{end, die echter niet antwoordde.

De .,< vos >> opende een deurtje en duwde Kiara in een tv,,eecle afdeeling
van het Liol.

- Zie, daar ligt stroo, zei hij. Ge kunt el rust nemen... En nu stil zijn,
hoor !

De schurk trok het deurtje dicht en Klara was hier in de eenzaamheid en
de duisternis...

. 
NAAR RUDDERVOORDE.

Belleke en haar moeder waren naar cle hut van Baldwin geleid, maar
Klara liet op zich r,vachten. En weldra werd Baldwin ongerust.

- Zii zal toch nietde ver meegegaan zijn, mompelde hii. Ze is altild
voorzichtig, maar nu met die verliefdheid in't hoofd... En er loeren altijd
vijanden. Wij weten niet, welke gevaren ons allemaal bedreigen.

Eindelijk ging hij ongerust naar buiten en volgde hij de dreef, die Jan
Yoens ingeslageû had.:Maar geen spoor van Klara. De oude man bedacht
dan, dat zij misschien een andere richting gevolgd had en keerde naar de
rvoonst terug. Angst greep.hem aan, nu zijn pleegdochter er toch niet was.
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F{ij ook iiacht claclelijk aan een list 'ian Walter Ruysch, dien niemancl hacl
kunnen ontdekkelt. Baldwin riep eenige rrannen samen en verteide hun de
reclen van zijn onrust. Ze zauden het rvoud doorzoeken en de grijsaard doolcie
zelf ook zenur'vachtig heen en weer. IJij hdd thans rvaa;:iijk het gevocl. iiai
er iets vreeseliitr<s was gebeui:r'l.

Tvree Keteiaars leiddel een iuiter bij hem en een zei : < HooTCman,
dezen vreerndeiirig hebben rvii in het bosch aairgehouden. Hij berveert, tla_t

hij u mcet spreken >.

-- Dat is indcrclaad zao, verzekercie Nicolaas Pycke, want hij rvas het,
die nu voor Baidi.vin stonlr..

-- Is het over-Klara'! \iroeg; de giijsaard. Is er haar rvar overkorneLr ?

Zeg hei rierr rnrai':

-- Ik ken geen Klara, hernatn cie jonge Gentenaar.
-- lVat hebt ge n:e r'ian iiiee te clerelen ?

- 
Mogen d.e.ze nia.nnen hr,:t hooren ?

- Ja, ja I Talnt zoo niet !

-- Vr/elnu, rveet iian, dat gansch r,irv kamp aan ridder van Benekanip te
Aalter l'en'aden is geivorden.

- 
[)oor.n'ien ?

Door zekeren \À/aiter X?uyscii i

- 
tr-la, die schrrk i iiazrheen trok hij dLrs ? Àrraal hoe u,eet glj dat ?

vroeg Baldrvin achter'-1achtig"

--' O, toevallig ! Ik i,vas op het kasteel"

- 
Ha, glj behoor"t tot het oersoneel van het kasteel en nu koint gt; zeker

ook t'err jridasroi spelelr:

- 
Dat verwijt is onverdiencl. Een \fitte Kaproen. vân Gent is geen

valschaarC en zou niet tot het personeel van een kerel als ridder Benekarnp
willen behooren. Als gij luisteren r,l'ilt, zal ik u zeggen, hoe ik me daar
bevoncl en nu in staat lten Ll voor een groot gevaat te u,aarsctrur,r,,en.

Baidwin dacht aan Klara en was \r,,einig geneigd nâar een iang v,:rhaal
te luisteren, rnaar de veiiigheid der bende sioncl op 't spel en de hoordnran
was zicir zijn veranti,l'oordelijkheici bewust.

Trou',vens l\icotraas Fycke bracht een kort, ntaar duicielijk veislag uit
cn toen u,ektc hij vertlouiven.

-- Ce kunt vandaag eangevallen worden, verzekerde de ûentenaar,
tenreer daar cle graaf zelf op Bellem vertoelt en de ridder zich zeker zal
willen onderscheiden, en afgezien noq vân het feit, dat hij naar wraak. dorst
op de Ketelaars, claar een van hen hem gisteren behendig verschalki he::Tt.

Batrchurin moest dus maatregelen nemen, hij mocht geea ti1'cl verloren
laten gaan en ontbood zijn oudste vrienden, tevens ziin raadslieclen.

Er vrerd besloten dadelijk op te breken en een anclere rn,il'kpiaats ie
zoeken. Wanneer de graaf met een sterke macht \rerscheen, kon nten deze niet
weerstaan, zonder de hulp van gezellen, die in andere bosschen verbleven.

v
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En er was geen tijd, om hen nog te verwittigen en tot den strijd op te roepen.
Deze Ketelaars zouden wat Zuidwaarts trekken, in het woud bij Rud-

dervoorcle, waat ze nog vertoeid hadden. De hoornen schalden, boden liepen
heen en weer, huisraad werd op wagens geladen, kortom dadelijk heerschte
er een groote drukte.

- 
O, God, breng Klara terug ! bad Baldwin.

Als het meisje nu eens een boodschap deed en pas weer kwam na het
vertrek en dan in handen van de gravelijke bende viel ! Of was ze reeds door
spionnen van die bende opgelicht, zii en Jan Yoens ? Allerlei veronderstel-
lingen kwamen bij den armen grijsaard op, terwijl de mannen hem toch met
vragen bestorrnden.- 

De Ketelaars werkten snel en vrij spoedig was alles voor het vertrek
gereed. Boden uitgezonden om Klara te zoeken kwamen onverrichterzake te-
rttg. Ze hadden buiten het woud menschen ondervraagd. Deze wisten wel
te spreken van een rniter, die in de richting van Gent reed, maar een meisje
vergezelde hem niet" Uit de beschrijving van dien ruiter, kon n-ren opmaken,
dat Yoens rverd bedceld.

En nu liep het gerucht rond : << Klara is rrerdwenen en men vindt geen

spoor van haar >>. Het nieuws bracht nog meer onrust onder de Ketelaars.
Ze geloofden, dat handlangers van den graaf' of van de kasteelheeren strikken
spanden, dat de vijand reeds het bosch onsingeld hield. De vrouwen maanden

de mannen tot spoed aan. 't Dreigde een paniek te worden. En Baldwin, de

lroofdman, aarzelde, om het teeken voor den aftocht te geven. Zlin hatt schrei-
de om Klara... O, kon de geliefde pleegdochter toch nog komen... In het
hart van den grijsaard werd een strijd geleverd. Al die mannen en vrou.wen
vertrouwden op hem en de tijd drong tot vertrekken... Maar als Klara toch
nog verscheen en niemand vond. Een bode achteriaten ? Maar hij mocht nie-
mand verplichten zoo zijn leven te wagen en misschien straks in handen der
vervolgers te vallen... Zel| blijven ? O, Baldwin had het gaarire gedaan,

doch hij had gez.voren zijn getrouwen steeds zell aan te voeren. Zijn plicht
gebooC hem, hen nu terzijde te staan, hen te begeleiden.

Dric jcnge mannelt begrepen zeker ztin gevoel en kwamen bij den grijs-
aard.

- Hoofclnran, zei een hunner, vertrek, het volk wordt ongeduldig, maar

sta or-ls toe hier te blijven tot Klara komt.

- 
O. rvilf se ? ik dank u... God zal't u loonen ! riep de oude rnan

dankba-ar uit.

- Wij blijven tot den avond en

nieuwe kanrp. lVees gerust, wij vallen
den. Ze zullen ons niet ophangen!

Baldwin ging bij zijn Ketelaars.

zullen den weg wel vinden naar het
de lakeien van den graaf niet in han-

iemand te waarschuwen, zei

te Gent is... maar wieweet'- Mijn taak is afgedaan... ik heb nu nog
Nicolaas Fycke. Ik vermced, Cat die persoon
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hoe hij reist. Moest ge soms Marcus van Blauwhuize zien, zeg hem dan, dat
de graaf hem laat opsporen...

- Hem ook ! Goed, moest ik hem ontmoeten, ik zal hem met uw bood-
schap in kennis stellen. Hij is een rechtschapen man. Maar gij gaat naar Gent
zegt ge ? Zoudt ge Jan Yoens kunnen opsporen.

- O ja, want ik behoor immers tot zijn partij.

- Vraag hem, dadelijk.te komen naar de Munkenbosschen te Rudder-
voorde. Zeg hem, dat wij daar ziin en ik hem dringend spreken rnoet.

- Over Klara ? Ik heb hier vernomen, dat uw pleegdochter met onzen
hoofdman verloofd is, doch ze plots verdwenen is. Mij dunkt, het ware het
beste zulks openhartig aan mijnheer Yoens mee te deelen.

- Maar Klara keert misschien terug, en dan zoudt gij hem noodeloos
verontrusten.

- En als ze niet terug keert ! In elk geval zou Jan Yoens eenige Witte
Kaproenen verzamelen, om haar op te sporen en hoe eerder hij dus gewaar-
schuwd is, hoe beter !

- Gij hebt gelijk I Ja, zeg hem alles, want ik vrees, clat mijn arme
dochter werkelijk opgelicht is...

- Door handlangers van Benekamp kan het toch niet zijn, want op het
kasteel moesten alle maatregelen voor den tocht nog genomen worden. Dat
kan ik u verzekeren !

- \Me hebben zooveel vijanden. Zie, het volk is ongeduldig en ik mag
anger toeven ! Wees gedankt voor uw edele hulp, en, ja, vertel alles

aan loens. God zegene u en brenge mijn dochter, Yoens' bruid, veilig terug.
Baldwijn stak Pijcke de hand toe. De Ketelaars trokken af. Nicolaas steeg

te paard. Drie jongelingen bleven achter... Maar Klara verscheen niet...

EEN LEUGENAAR"

Magda van Benekamp was nog ontsteld over de gevolgen van haar me-
dedeeling aan Marcus. Ze meende, dat van Blauwhuize toch te bruusk had
gehandeld, door dadelijk alles te verbreken. Het meisje n'ilde in huis terug-
keeren, toen een monnik nader trad. I)e man was in een pij gehuld en hield
den kap opgeslagen.

- Denk aan uw eed, zei hij zacht.
De jonkvrouw schrok. Ze keek den monnik angstig aafi en stamelde :.

- Gij waart het, die in mijn kamer drong ! Maar rn,ie zijt ge toch ?

- De grauwe monnik ben ik voor u. En neer behoeft ge niet te weten.
Ik herhaal nog eens : denk aan urv eed !

- Ik moet wel. Anders kon ik u als een inbreker laten gevangen nemen!

- Het zou u rveinig helpen, meisje. De graaf zelT zou mij doen bevrijden.
.fotren weet, dat ik hier ben en veilig terugkeeren moet.

r1
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- Hoe geheimzinnig !

- Ge hebt nog maar een klein staaltje van mijn durf gezien. Daarom,
voor cle derde maal : denk aan uw eed !

- O, 4l die waarschuwingen zijn onnoodig. Maar mag ik niet weten, met
welk cloel ge hanc'lelt ?

- Later ! En ik beloof u, dat ik het u zelT zal komen vertellen.'

- Maar ik ben in 't geheel niet op uw bezoek gesteld.

- 
Heb ik u iets misdaan ! En waart gij niet haastig om u\v ontdekking

aan rnijnheer van Blauwhuize mee te deelen ?

- Dat was mijn plicht !

- Ge rekent er toch niet op, de plaats van Hilda van Rozenhove bij den
jonker in te nemen ?

- Hoe laag is uw veronderstelling. Wie ge ook zijt, opvoeding bezit
ge niet ! Ga heen ! Ik wil u niet langer zien en gij zult mij geen tweede maal
in mijn kamer verrassen.

- Sp.reek toch niet,zoo stout, jonkvrouw. Gij moogt niets zeggen, ge zijt
gebonclen cloor uw eed ! Maar ik l<an wei vertellen, dat er gisteravond laat
een ionge man bij Magda van Benekamp was. lk zal echter geen misbruik
maken van mijn overrracht. Doch ik wil niet, dat gij mij grof toesnauwt.
Tot ziens !

De rrronnik wenclde zich aT en ging over de brug.

- Wie mag hij zijn l'] mornpelde het meisje. En wat voert hij in het
schild ?

Ongerust keek zij hem na en somber gestemcl betrad ze het slot. In de
vestibLrle ontmoette ze den graaf, die voor haar boog en minzaam vroeg, of
de lieve dochier van zijn << vriend > goed geslapen had. Magda wilde koel
voorbijgaaq, want ze kon niet huichelen en ze gevoelde nu diepe verachting
voor clen vorst.

- Ei, boos op mij? hernarn l,odewijk van Male.

- fi,{avççs van Blauwhuize is vertrokken en heeft de verloving met Hilda
verhrr-.,ken, bprak Magcta toornig.

- Ik weet het... Mijnheer van Blaurn'huize kwam door uv" kamers,
meer: ik.

i'Ju... en ik heb hem gervaarschuwd.
i-odewijk van Male beheerschte zijn drift. Op scherpen toon sprak hij :

- Gisteravond meende jonkvrouw Hilda een gedaante gezien te hebben
aan het gordijn. Is dat zoo ? |onkvrouw van Benekamp, het is de graaf van
Vlaanderen, die u. de r,vaarheid vraagt !

- De graaf van Vlaanderen heeft zich onwaarclig gedragen ! antrvoordd:
Magcla niet minder heftig. Dat is de waarheid !

- Gij mist de eerste beginselen van eerbied.
__ En gij van trouw ! '

- Dat gaaf te ver !
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- ûij vroegt naar de waarheicl en ik zeg ze u, graalit heeft met
s,taat5zaken ot onderclanigheict niets te maken. Gij hebt cle gastvrijheid van
ons huis geschonden...

- En gij ontvangt 's avonds een man op uw kamer.

- Ik verhei me boven uw leugens en laster !

,- lk n ist niet. dat gij nog een jongeling kondt bekoren, zoo belecdigde
Lodervijk van t\lale het rneisje, dat wel wist, hoe leetijk.van gestalte ze was,

- De graal' van Vlaanderen toont nu de ziel van een rabauw ! sprak
Magcia. eii zi v.'r'r,rijiierde zich.

' 
- 

Die butt durft me veel zeggen, mompelde de vorst. Wat een brutale
feeks i En hoe rnoet ik nu handelen ? Och, ik heb tijd... Eerst dien ik Hilda
van hier,te vervoeren. Wat kan rnij c{an die scheeve furie van Benekamp
schelen. Het geluk dient me... Ik hacl niet durven droomen zoo'n bevallige
reisgezellin te hebben. Ik moet de grarrin naar Wijnendale zenden. Daar op
hei kasi.eel, te rlidden der bosschen, behoeft ze de pest niet te vreezen.

I-arnbert'kr,r,am zijn meestel zeggen, dat de bode van Aalter weerge-
keerri .,rras. Deze man, dien Lambert naar Rozenhove gestuurd had, beves-
tigde ï-oclewijk van Male het bericht, dat jonker Felix bezr,veken was. Maar
cle graaf besloot het voor Hilda riog verborgen te houden. l{ij l'roeg om een

nieLrur oncïerhoucl met haar, en wercl onrniddellijk toegelaten.'

- O. heer... hij is dood, niet waar ! riep Hiida dadelijk uit.

- Neen ! Van Blaurvhuize heeft op gemeene wijze gelogen, zooals ik
ruel veriuoetltle.

- t{iju b;oecler leef t nog ?

- lglrgv, en hij is,zelfs wat beter, zoo bedroog de valschaard cle jonk-
vrottw.

- Felix is rvat beter I O, hoe heerlijk, dit bericht. Laat rnij naar Rozen-
iiove gaan om hem fe verplegen. Wat bindt mij nog hier ! &larcus heelt nte
verlaten... hijheeTt nu geen rechlen meer op mij... Om hem behoef ik de be-
srnetting niet te vreezen !

, De graaf geboocl Martha, cle kallenierster, de kamer te verlaten. En toen
slrrak Irii

' - Lieve Hilda, uw vader hceft rnij gevraagd u oncler mijn hoecle te
ilenlen.

- Weet hij clan ?...

- Dat va;r Blauwhuize zick laT e n gemeen gedragen heeit I Ja, uw vader
rveet het, ik heb'het hem laten tnelcletr, loog de graaf voort.'t Was het beste
hem o,rli de oogcn ic cpenen. Uw v:-,-lrl verbiedt u ten str:ngste naar huis te
komen. En hij heeft wel gelijk. Uw broeder wordt imners uitnemend ver-
pleegii en gij behoeit u niet in geva:r te stellen. Denk toclt aan tie wanhoo;r
van rnijn vrieni van Rozenhove, zoc de ziekte u trof ! Ett veronderstel, daf
gij zoucit bezrvijl<eu, terwijl Felix genas ! Wees dus reclelijk en doe, n'at
u\v Va(ler zegt !

-ê1J
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- Dan moet ik gehoorzamen, heer ! Maar waar zal ik heen gaan ? Mis-
schien kan ik hier blijven, ofschoon het mij bevreemdt, dat Magda mij niet
trezoekt.

- Er is een reden voor ! De heer van Benekamp vreest uw aanwezig-
heid, omdat uw broeder krank is. Hij meent, dat gij die besmetting zoudt
kunnen overdragen. En zijn dochter is nog veel angstiger !

- O, dan zal ik onmiddellijk heen gaan.

- Onder mijn hoede. Ik breng u naar het grafelijk slot van Wondelgem,
r-rn stel er u onder de bescherming van de gravin.

Plots zonk de graat op de knieën.

- Hilda, zie, ik doe u hulde, zei hii.

- O, sta op, heer ! riep het meisje verschrikt.

- Ik ken mijn plicht, hernam de graaf, recht staande. Zouden wij binnen
een half uur kunnen vertrekken ?

-Ja, 
heer ! Ik schik mij naar uw wil.

- \ssn, ik mij naar den uwen, Hilda. Maar binnen een half uur, is het
dus goed. Wenscht gij uw kamermeid mee te nemen ? Er is anders te Won-
delgem personeel genoeg.

- Ik durf geen gastvrijheid vragen voor twee, heer.

- Gij kuni gebieden. Maar't is beter, dat het meisje hier blijft....

- Zii zou naar Cent reizen...

- Ook goed... Eigenlijk is dat het beste. De gravin ziet niet gaarne te
veel personeel. De een houdt de ander van het werk. Dus tot binnen een half
uur ! En nu goeden moed !

Lodewijk van Male verliet de kamer en dadelijk lag weer de valsche
grijnslach op zijn gelaat.

Er was een bode . :ngekomen voor hem. Hij had een bericht van de
gravin. Deze was op reis naar Gent, maar vertoefde nu te Eekloo. Dadelijk
schreef de vorst een briefje. Hij meldde daarin dat Gent reeds besmet was
door de pest en verzocht zijn gemalin'zich naar Wijnendale te begeven. Hij
zelt had nog eenige zaken te regelen, doch zou zoo spoedig mogelijk daar
bij haar komen.

En toen Lodewijk dit briefje vèrzegelde, grijnsde hij weer. De bode
vertrok. Lambert wachtte op bevelen.

- 
Binnen een hall uur vertrekken we naar Wondelgem, zei de meester.

--En 
jonkvrouw van Rozenhove, heer ? vroeg de dienaar.

' 
- Vlegel, ge hebt u met haar niet te bemoeien ! snauwde de vorst:

DE AFREIS.

Magda van Benekamp stond peinzend.voor het raam van haar kamer.
Ze vroeg zich ai, wat ze zou doen : nog eens tot Hilda gaan en haar waar-
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schuwen, dan wel haar geheel mijden. Haar vader had haar verboden de

zuster van den pestlijder gezelschap te houden, maar hij zou toch niet ver-
hinderen van Hilda aischeid te nemen. Magda wist nu, dat Hilda den graaf
naar Wondelgem zou vergezellen, en zoo juist had ze nog als in de zwarte
ziel va! den trouweloozen vorst gelezen. Was het niet haar plicht alles
haar vriendin onder het oog te brengen, vooral nu zij zelve Marcus in kennis
had gesteld met het gebeurde ?

- Ia, ik moet het doen, anders is het of ik achter haar rug werk, zei
het meisje b|j zich zelf. En ook heb ik nu meer medelijden met Hilda dan
verachting voor haar. Is ze wel verantwoordelijk, wist ze door al haar ver-
driet, wat ze deed ? lk zal bij haar gaan...

Magda trad door de nevenkamer en schoof dan het gordijn op zij. Martha
was bij Hilda en hielp deze bij het kleeden. Jonkvrouw van Rozenhove keek
Magda strak aan en vroeg op koelen toon,:

- Vreest gij nu de .besmetting niet ? Nog eenige oogenblikken en de
zuster van den pestlijder is vertrokken !

Magda stond even verbaasd... Wist Hilda dan, wat ridder Benekamp
had gezegd, na haar aankomst ?

- Maar niemand heeft u toch geboden heen te gaan, sprak ze. En ik
dring zells bij u aan hier te blijven ! Kunnen wij even alleen spreken ?

- O, het is niet noodig ! Ik heb geen; gastvrijheid gevraagd op het
kasteel te Bellem... men heeft mij hier geleid. Had ik geweten, dat ridder
en jonkvrouw van Benekamp mij liever niet ontvingen, ik zoude zeker ergens
aan een hut geklopt hebben... En Cod beware deze woning voor de zwarte
pest.

-- Hiida, het is waar, dat mijn vader eenige vrees had. De schrik voor
de gruwelijke ziekte is overal groot... maar ik heb nooit angst getoond
wegens uw verblijf bij ons.

- En waarom keerdet gij dan niet bij mij terug, zooals ge beloofd hadt?
_. Ik moest mijn vader gehoorzamen, hoe dit ook tegen mijn gevoel

streed, hij had.mij verboden bij u te verblijven... Maar nu herhaal ik, dat
het beter is in uw eigen belang niet at te reizen Gaarne zou ik u even alleen
spreken...

- Martha, ga heen ! gebood Hilda aan de kamenierster, die dadelijk
gehoorzaamde.

Maar op dat oogenblik werd er even geklopt en trad de graaf binnen.
tiijdig keek hij Magda aan, en na een oogenblik aarzelens, zei hij op strengen
toon :

- Jonkvrouw van Benekamp, verwijder u !

- Het is hier niet de kamer van den graaf van Vlaanderen, maat van
mijn vriendin van Rozenhove, heer, antwoordde Magda even scherp.

- Uw vriendin ? En gij verlangt naar het oogenblik, dat de.zuster van
den kranken jonker Felix het kasteel verlaat !
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-- I'Ju hocr ik, wie scheiding wil brtn{i'n tusschel Flilcia eir::rii. Gi;
fiaakt \irel een zonderlins gebruitr< vau miins vaclcl-s slai;tirrijireid, gr;raf.

- 
C)nclat rk oprecht ben, t.;rrvijl gij haa,l', clic. gc l1r-l Lr\,", vneirrJiu rioe,nrt,

bij mijnheer van Blauu'huizc heLrt bclastcrd, Liat zult g.e liicr rvel niet ver-
tcllen I

- 
V/at ! r.iep Hilcla lcrontu'aarcligd uit. cri :, l<t'-,-: Ài,-qc1a irct vi':cnt-

dcu blii; aarr.

- 
I-astcret; cioe ik nooit ! hernanr cie cloclitei rra: tl,.,ii riciciet r-lliftig.

maar cie gr.aaï viel haar in cle rede, cloor o1; irooneircie \\'ijzr tJ zeggen:
_-,l6ni.;v19;1rv, trachi uiel nr,r,' nrinrie liolciing, rlic van :aJcerschi:tiri gc-

tuigt, te r-crsclroonen i Verrvijder u... 01 beter", i,.,ij z-Liiien oirze lri,; ;lau-
vangen, tie paarcien zijir gczaclelcl, r'ervclgrie Lociev",ijk r:an À4ale tct t'lilda.

- 
Il< ben gereecl... alleen nog een \',,oor(1 tot nriiu kaineuierslcr. z':i het

rileisje, ern zon,',ler nog op Magcia te letten, rit-'p .'zt: lrirr"ciier:stbockr.,

- 
Hilcia" de graaf nrisleidt u I riep &'lagcla haastig uit.

-- Ais.;ij r,tr r;iet vriju'iliig heen gaat, zll ik u cju'inllcrr on:; g:zelscha,lr
te verlaten i biritlercle cie vorst, u'erkelijk tcor.nig over ziilk cell ongt'\\'ollen
tegenstand, gelijl< hij, d,: gcvleide, de nrachtige er nooit onclervoncl"

En liet rriisillaakte incisje gchoorzla.irrcie nu, 1cr-',r'ii, tl..: t;aneii haai- in
cie oogen sprongen. Ze keerde naar haar cigen l<aurer tcl ug en uronrptlclc:
<r ALrrre, arne Hilcia... Waal zal cle \i/r:g haar voereu | 7e is in cie rrrachi van
een schurk t >> Ze zag hoe haar r,acler zijn vvap-rrkuechtci.l verzaulticle eri
Ko cLuk lieen cn t'eer liep. ile ricldrer: sprak rnet e.i,'vtte:,,deit jt,'nl<iltal. Hei
$'as Waitei Ruysch. Even naclien verscheen cle graat, met Hilcla. Zc narnen
afscheicl rran ricir l<asteelheer. De vcir-st maakte citiftige ilcbar-en ctt À{agda
benrcr-ktc hcre liaar v;ider kr,vaad naar haar venslel oplteek.

- 
De valsche l-oclervijk van Male klaagt zekei ovel mij, dacht zr'" Dc

rvaarheid zal henr getroften en beleedigd hebben. lk heb niets te vc'nvijtun.
En Hilda zal toch gelooven ciat ik haar bij mijnheer À,larcus belasteiri heb !

Nu. leugen boucit geen staucl. O, arme Hilcla I zei ze zttchtencl, tocn zt zag,
hoe cle graaT jonkvrouw van Rôzenhove te paarcl 'tiielp en hct tn'et'tal tlan
naast eikaar wcg reed. i-arirbert volgcle op eenigen aTstanci.
' 

- la, waai zal die rveg haar trrengen ? r,roeg À4:rgcla zich trieel aï.
Haar r;ader liet zijn paarcl brengen. Toen hij in't zadel r'r,ilclc sti.!gen,

natlercle hem ecn vreemcle nian, die er een clorper uitzag... Het rvas cie << gele
vos >), clie ku,arn spreken over de uitlevering t'au Klat:. Fn \,Valter l-iiii'sch
hoorcle clit gcspreli. en uri;iisde van vreugcle, vorti'ri 1.cen r"itltici'r';tn Bette-
karnp het voorstel aallna1.'r.1, en tot deu < gelen vos > zeg1cle. oi-. ilLt-r'-rcii rvii-
zcrrrl:

- 
I)c.zc joirkru:in zal varravcrnci het meisje aTlra,ien... \\rairr. rtt{rrT hii

koitrr:n ?

Dc scirurli belraalcic een qrlazrts...
^- Cij r'.'eet lret clus. hernai;r ck eclelnran tot den Jutla.s.
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- Ik zal uw bevelen getrouw volbrengen, heer, anturoordcle Ruysch,
die zijn blijdschap verborg.

- En nu naar het kamp der Ketelaars ! riep de heer van Bellern" De
graaf verwacht van ons, ciat u,ij die niuiters uitroeien en ik heb ook een

rekening met hen te vervullen !

TE WOh{DELGEM

Margaretha van Brabant, gemalin van Lodetvijk vari À{ale, graviii van
Vlaanderen, ontving te Eekloc deu biieT, rvaarin haar echtget-loot haar vroeg
naar Wijnendale te reizen.

Nairrn,elijks had ze dit bericht gelezen, of een in een grauwe pii lekleede
man naderde haar en fluisterde : << E,en woord met u, mevrouw >>.

' De gravin verbleef in de voornarre ll,oning van een grafelijk ambteuaar
en zat nu in de eetzaal, waat haar gastheer uret zijn geziu en haar gevoig
zich ook bevonci.

-- Ga door die cleur, ik koni aanstonds bij u, antwoordde de vLrrstii'i
aan den monnik of als monriik verkleeden persoon, en ze wees eel kleine
zijkamer. een der bijzonciere vertrekl<en, door den ambtenaar haar tijdens tJit
verblijt afgestaan.

En eenige stonden later volgcie ze heur daar. Ze bleef vrij lang r.veg en
toen ze terugkeerde, keken de hofdames haar nieuwsgierig aan, als verlvecht-
ten ze een mededeeling. De gravin l<eek zeer donker, maar vertelde niets bii-
zonders. Alleen gebood'ze de paarden gereed te maken, om de reis te ver-
volgen.

- We nroeten zoo spoedig nogelijk het slot te.Wondelgem bereiken,
sprak ze gebiedend.

De ambtenaar kwam eerbiedig nader en vroeg :

-Mevrouw 
de gravin, breidt de ziekte zichvan Brugge Oostwaarts uit?

- 
À{ijnheer, dat moet gij beter r,r.eten dan ik ! antu'oordde Margaretha

zeer bits, Gij z.ijt in dienst van den graaf, om over alles te rvaken cu nrii
iiunk_t, dat he.t ulv plicht is inlichtingen over den toestancl te verzan:elerr.

- 
Àtet u\,,r verlûf, ulevrouw, boden zijn uitgezonden, ilaar ik nleelatie,

Cat gij een bijzonder bericht ontvangen hadt.

- f), het is nieulvsgierigheid iie u cirijft, en ge zoudt willen weterl, rvat
de nronnil<, rvc'lken ge zaagt binnentrecien, mij meedeelde t Zulk een onbe-
scheidenheid is niet hofieiijk, :niinheer ! Gelief te zien, dat alles voor de aî-
reis in gereedheicl lvorde gebracht. En toornig n endde de gravin zich ai.

Haar gelaat kreeg nog een nijcliger uitdrukking

- Ha, da{ zijn de staatszaken, die hem van mij scheiden, siste ze. \Melk
bedrog I l-lilcla van Rozenhove op Wondelgem en ik naar \Mijnendaie. Ei,j
rlle Heiligen, lk zal hem verrassen.

,7
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Ze stampte dri{tig met den voet.

- De trouwelooze ! mompelde ze. Wat heb ik al door hem geleden.
Hij jaagt slechts eigen genoegens na. Hij huichelde liefde, toen hij mij als
gade nam, maar aasde op den grooten bruidschat mijns vaders. En toen mijn
vader niet genoeg betaalde, zocht hij een reden om oorlog te voeren in ons
Braband. Hij versjacherde ons kind, toen het elf jaar was, als vrouw aan
een zwakkeling en na diens dood liet hij op haar bieden door den koning van
Engeland en dien van Frankrijk. Wie het meest betaalde, zou onze arme
dochter krijgen als echtgenoote, de eerste voor zijn zoon, de tweede voor
zijn broer.

En die overpeinzing Was niet te streng, al had Lodewijk uit staatsbelang
toch den minsten bieder moeten voldoen, en Margaretha van Vlaanderen uit-
gehuwelijkt aan den hertog van Burgondië.

Men kwam de gravin melden, dat de paarden gezadeld wâren. De amb-
tenaar tracl lveer voor de vorstin en z€i :

, (Wordt voortgezet).



Filips Van Artevelde
en an(lere verhalen

door A, HANS

[,ilgalc Cr:br. Il-\ \S. Crilticir,


