
PrUs 35 cent. - ,\bonn. per jaâr 20,80 fr. z December rgz2.

'T VLAÀMSCH fiNZIN
GeTl lustn'eerd \ileekblad

R,ednctie-Ui.tqa.oe .' Gebr, HANS, Contich.

God zegene de moeder van ons lolk (blz. 6).

FiHips Van Artevelde
Roman door A. HANS. (Ve*volg.)

Mevrouw, ik zal de eer hebben, u met mijn volk te vergezellen Raar
Vfondelgem, want de streek is onveilig door de Ketelaars, oproerige lieden,
die zich niet zouden ontzien u aan te vallen.

- Is Vlaanderen dan een land van baanstroopers en roovers ? Goed,
gii zult dan mijn eigen wapenknechten versterken.

- De Ketelaars worden streng achtervolgd, maar ze zijn talrijk...

- En elken dag komen er nieuwe bij ! O, ik weet hêt wel... En in haar
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woede tegen haar gernaal, sprak Margaretb,a woorden, welke den ambtenaar
nu verbaasden.

- Och, ja, voer ze voort, een vorst, die de landszaken verwaarloost, die
eeu\À'ig twist niet de gemeenten, nu verbonden sluit met Engeland, dan met
Frankrijk, en meent met wat \Mevers op te hangen te Brugge, Gent of leper,
de rust te verkrijgen... Laat ons vertrekken, mijnheer !

't Was een lange stoet, in welks midden de gravin reed.

- Dus hebt ge urv plan, om nalr Wiinendale te reizen, veranderd? vroeg
cie rrrcest vertrouwde hofdame.

- Ja... Ik wil lveten, waarom ik niet te \Mondelgem verschijnen mag !

- Wantroulvt ge Lodewijk dan ?

- Hij speelt beschermer voor de bruid van Marcus van Blauwhuize,:.,
En op 't kasteel te Bellem heeft hij het zoo weten aan te leggen, dat van
Blauwhûize heden mûrgen de verloving met Hilda van Rozenhove heeft ver-
broken.

- En vandaag zou het huwelijk gesloten . worden ! riep de hofdame
verbaasd uii.

- Stil, r-tiet zao luid ! Dat huwelijk werd gisteren plots verdaagd, om-
dat Felix van Rozenhove thuis werd gebracht met de zwarte peSt. Hilda moest
om de besmettrng haar vaders kasteel verlaten en met Marcus naar Brugge
riirlen. Maar ze ontmoetten Lodewiik, en deze wist hun te scheiclen, belo-
vende J{ilda onder zijn hoede te nemen. Hij bracht haar naar Bellem, maar
:k beweer, dat beiden reeds vroeger van Blauwhuize bedrogen hebben !

- Wie zou dal die Hilda aangezegd hebben !

- fl3, zij is een gemeene huichelaarster, een verdorven intriguante, een
slet, siste lViargaretha. Maar ze zal het ondervinden, wat het haar kost, mii
zoo te vernederen ! Natuurlijk hadze reedS kennis met den graaf ... en gaarne
rrergezelcle ze hem, eerst naar Bellem, nu naar \Mondelgem, terwijl ik naar
Wijnendale zou verbannen worden. En zoo doet ze, als haar broeder ligt
te sterven. Hoe laag, hoe gemeen ! Wat zal ze er voor boeten...

- Dan zal het te Wondelgem een stormachtig tooneel worden. Is het
wei voorzichtig Lodewijk zoo te trotseeren ?

- f)e gevolgen mogen zijn, wat ze willen, maaf zoo laat ik mij niet op
zlj ciringen ! Doch, zwijg nu... men zou ons de waarheid in de oogen willen
iezen, en dat is niet noodig.

lVlargaretha voelde echter haar haat meer en meer oplaaien. Ze was
norsch van karakter, hard, ja, wreed soms. En och, veel zachtheid had ze

nooit gezien in een tijd, toen zonen den vader beoorloogden om een si.uk

grond, een staC, een jaarrente, toen men verzet dempte in bloed, en gruwelijk
straite.

De stoet bereikte veilig het slot te Wondelgem, een grafelijk verbliif,
ingericht naar de weeldezucht van Lodewijk van Male.

Bij cle brug nam de ambtenaar van Eekloo afscheid met zijn volk. De
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gravin knikte even en reed dan snel het voorplein op. Dienaren liepen haastig
aan en hielpen haar afstijgen.

- 
!s dg graaT hier al ? vroeg de vorstin, maardaar zag ze haar gemaal

reeds naar buiten treclen.
Loci-^ivijk keel< verstooid, al iruichelde hij een vriendelijken toon, toen

hij vroeg :

- I-lebt ge mijn briefje niet ontvangen ?

- Ja, snauwde Margaretha. Kom mee, ik moet u spreken, en ze ging
woedend het kasteel binnen, waar ze de deur van een kamer opende, zonder
er op te letten welke.

De graaf volgde haar achterdochtig en nijdig om haar houding. Ze ston-
den hier in een wachtzaal.

- Ja, ik heb uw brief ontvangen, sprak Margaretha, dadelijk met kij-
vende stem. Ik moest naar Wijnendale, om hier Hilda van Rozenhove niet
te ontmoeten.

Is het weer zoo ? vroeg cle graaf. Nogmaals uw vervloekte jaloersch-
heid, nw duivelsche nijd ! Wilt ge dan eeuwig twisten ? Wie heeft weer den
verachteliiken spion gespeeld ?

- Ontken, zoo ge durft !

- Jonkvrouw van Rozenhove is hier. .. en zij verdient ieders medelijden...

- Omdat zij konkelt met u tegen mij, terwijl haar broeder sterft...

- Gestorven is !

- Nog erger dan...

- En dat bervijst, hoe laag ur,v beschuldigingen ziin t Zou Hilda van
Rozenhove aan iets anders denken clan aan haar roirw, aan de smart van haar
ouden vader, het vreeselijk lot van haar geliefden broeder !

- Is het om dien rouw en die smart, dat Marcus van Blauwhuize haar
verstooten heelt i)

- Maar ge raast !

- O, ik iaas ? Gij neent mij weer met leugens te overbluffen ! Ik ben
goed ingelicht.

- Ge rnoest Ll schamen, dienaren tegen mij, den heer van 't land, uit te
zenden ! Ilet is op verzoek van Marcus van Blauwhuize en van den heer van
Rozenhove, dat Hilda zich hier bevindt ! Dat is de waarheid.

- Ik zal haar zelve cle bekentenis van haar oneerbaarheici ontlokken !

kreet Margaretha nog woedender.
Maar Lodewijk ging voor de cleur staan en zei op beslisten toon :

- Ge zul+ haar niet spreken en zelfs niet zien ! Cij kunt mij verwijten
wat ge rvilt.in uw helsche jaloerschheid, welke op niets steunt dan laster,
maar haar zult ge niet kwetsen door uw onbeschoftheid !...

- En dat durft ge mij zeggen !

- En meer dan dat ! Het is nu genoeg ! Ce zijt hier niet aan een hof
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van lonrperiken als in Brabant ! Gc zult me niet verder belachelijk unaken
cloor uw gekonkel. Ga dadelijk naar Wijnendale !

- \gsn ! Ik ben uw dienstmeid niet !

- Kies ! Gehoorzaam rnij als echtgenoote... oT ik zal, als graat varr
Vlaanderen, u gelijk niijn gevar,gene heschouwen ! En bij alles, wai ule dier-
baar is, deze bedreiging is geen looze, beclenk het r,t'el i Waar gij germeene

I<erels als spionnen mij achterna zendt, verbeurt ge alle vertrouwen ! Dan
nag ik veronderstellen, dat ge ook konkelt met Vlaanderens vijand, l.ret loen-
sche, Brabantsche hof of met Engelsche afgezanten ! Kies nu en u-eet, dat
er op Wonclelgems slot clonkere cellen zijn !

- 
Verachtelijke lafaard...

- Kies ! En zonder uitstel !

- \'crvlo.'kt zij tle clag, toen ik u huwde !...

- Nu ben ik het niet u eens.

- I(unt ge rne clan geen enkele beieediging sparen ?

- Ik volg eindelijk eens ur,,.'voorbeeld. Gij hebt me voortdulenri ge-
hoond, het leven verbitterd... Dpch kies nu. Zult ge naar Wijnendalc gaan'l

ldargaretha keek haar genraal aan, als wilcle ze op hem toespringen.

- Geen drvaasheden... want dan zou ik elnstig ovcr een zinnr'loozen-
gesticht clenken, hernam cle rrorst. En eenmaal ciaar opgesloten... ha. ge
xent voorlleclden.

E,ri de graviu nrocst voorbeelclen kennen, nelke haar declen huiveren,
want haar toorn viel en kalmer klonk het :

-lk 
zal naar Wijnendale gaan, maar met den dood in 't hart..., Het

is erg voor een gemaiin verstooien ie u'orden... en dan ben ik nog iiL'vor-
stin van Vlaancleren.

Laster ur,v gemaal niet... en evenmin een deugdzame jonkvrourv:
Waren alle holclames, die u 't gift van den leugen toedienen, rtaat zoo eerlijk
en opreclrt als Hilda van Rozenhove. Gij kunt nu in de zaal wat nuttigen"
Ik r,vil u de vernedering besparen, alsol ge van hier verjaagd wordt, 't ns -rvaar,
ge hadt alles kunnen voorkomen door aan mijn verzoek te voldoen eu recht-
streeks naar Wijnendale te reizen.

- O. ik zal wel onmiddellijk gaan t

- Neen, gij zult met mij het noenmaal gebruiken Wij nioeten geenr voor-
beeld van tweedracht geven.

En weer gehoorzaamde Margaretha van Brabant, maar in'haar gernoed
kiemden vreeselijke wraakplannen. Ze trad dus de eetzaal binnen, waâr nu
ook haar gezelschapdames en eenige ambtenaren toegelaten werden. [n de
keuken was men zenuwachtig aan't werk om een rnaaltijd te bereicien. Flots
vervulde allerlei drukte het kasteel.

De graaf liet zijn gade een wijle alleen. Hij ging naar boven" Op cle

breede trap blcrf hij even staan. Hri overdacht het gebeurde.

- fi2, zij heeft een fijne bespieder, mompelde Lodewijk. Ik moet wetefl,



'T VLAAMSCH GËZIN

wie het is ! En die kerel zal sterven in een der kelders van Male of Wijnen-
dale, sterven'zonder anclcr vonnis clan het mijne ! Maar het is gedaan met mij
te pverbluffen. Il< heb haar vandaag een les gegeven, welke zeker indruk
maken zal.

En Lodewijk Iiep verder de trap op, ging over een langen gang en klopte
aan een deur. Dacielijk werd hij binnengelaten. Hilda zat treurig op een
bank in een breed venstergewelf.

- De gravin is reeds aangekonren, zei ze.

- .la, maar zij vertrekt weer cladelijk nâar Wijnenclale. Ze beweert nu,
dat cle pest te Gent woedt en het hier niet veilig is.

- O, heer. laat mij naar Rozenhove gaan ! Mijn gezelschap baart u
maal last !

- Wei, neen, Hilda ! En ik heb een belofte te vervullen. Uw vader heeft
u onder mijn hoede gesteld. Nu zoudt ge de gravin naar Wijnendale kunnen
,.rergezelien, maar ik zie op 1qr gelâat, hoe afgemat ge zijt, en dus rnoet ik
besluiten u hier te laten... Ge zult hier trouw verzorgd worden, en ik zelf zal
u nadien naar Wijnendale geleiden of naar Rozenhove. We i'noeten nàdere
berichten afwachten. Vindt gij tlar'goecl, I-trilda ?

- O, ja, heer... Wat gij besiist, nroet ik aanvaarclcn, vermits zoo de
wil van rniin vader is.

Wij gaan nu aan talel. maar ik veronderstel, clat gij liever uu, uiaal-
tijd hier gebruikt.

- Als het mogelijk is, ireer...

--Zeker, en ik begrijp ten voile uw gevoelens. Men zal u dus dc spijze
hier brengen, en claarna neenrt ge rvat rust. trk zal de gravin uitgeleide doen.

Lodewijk van Male keercle naar beneden terug, en naln plaats naast
de gravin.

- En kont jonkvrouw van Rozenhove niet aan tafei ? vroeg Margaretha
zachl, n'taar scherp.

- 
\ssx. . . ' zij verkiest de eenzaamheicl.

- Nog wat schaamte toch...

- trk verbied u verder over haar te spreken. Denk aan mijn waarschu'-
wing.

De maaltijd begon. De'gravin kloeg over de spijzen, bromde luid, be-
strafte de dienaren, en luchtte aldus toch haar slechten iuim. Haar echtge-
noot verontschuldigde het personeel, herinnerde aan de vergissing, nu men
genreend had dat de gravin zich naar \Mijnendale zou begeven. Zooveel on-
verwachte gasten... geen wonderl dat men in de keuken wat in de war was.

- lylaav, vervolgde hij op een toon van medelijden, laat ons aan de
ramp denken, rvelke ons geliefd Vlaanderen treft, aan al die arme kranken,
aan den grooten nood. Wij zijn nog zoo begunstigd. Dat God dit onheil van
ons land moge afwenden!

En in het uevolg knikte men toestemmend, terwijl eenige monniken, die
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om << Gods wille > ook aan taîel mochten zitten, cladelijk met luide stem
I eenige gebeden opzegden.

Vanwaar komt gij ? vroeg de graaï aan deze geestelijken.
. En een antwoordde :

Ik kom van Aardenburg en ontmoette deze broederen nabij uw slot,
heer'. Ik rveet, hoe de dienaren des F{eeren hier steeds een maal en zoo noodig
een rustplaats vinden..

- lsl<çy, zeker.

- En dus zei ik tot nijn ùroede,ren'mij binnen het slot te volgen.

- Gij hebt rvel gerlaan... O, bici voor Vlaanderen, dat deze pest van
ons volk weggentlren worde.

Lodervijk begreep wel, hoe hij zijn echigenoote met die woorden ergerde,
maar hij had er een geheirn genoegen in haar door zijn huichelachtige taal
te treiteren, en daarom sprak hij nog eenigen tijd op dien toon voort. Maar
Margaretha verkortte den maaltijcl, zeggende, dat het nog een verre reis
was naar Wijnenclale,

De graaf erkende dit en sprak :

- lk zal u uitgeleide doen en bescherming meegeven, maar het spijt me
zeer, clat ik u nog niet tot aan ons liefelijk kasteel in West-Vlaanderen kan
vergezellen, daar staatszaken mij naar Gent roepen.

Hij gebood de paarden te zadeien en een kr,vartier later vertrok hij.
Margareiha rvilcle opstijgen. De rrrcuinil<en stonden terzijde en groettên
onderdanig. Hij, dir aan ta{el het woord gevoerd had, trad buigend op de
vorstin toe, die hem de hand reikte. Fiij kilste deze en sprak :

- God zegene de inoeder vân ons voik en houcle de krankheid verre
van haar...

Locleivijk keek aanctra-chtig toe en oln zijn monci speelde een vafsche

$irnlach. Maar de gravin u'ist, dat de grauwe nronnik haar verder inlichten
zou over het verblijf van Hilda van Rozenhove op 't kasteel te Wondelgem.

, Eenige laucllieden juichten het vorstelijk paar toe. De sioet reed heen.

- Die nronnik was vrij onbeschaamd, zei Lodewijk. Hij kon op meer
eerbiedigen afstand gebleven zijn.

- Och, hij meertrle hct goed...
Het scheen me toe, of hij u reeds meer ontmoet had:
Best mogelijk ! ûij moecligt cle roncireizende geestelijken aan onze

kasteelen te bezoeken... &1aar, or]r nu over dien man te zwijgen, gij behoeft
u om mij niet ver van lùy'on,:lelgem t.r verrvijderen. Hilda van Rozenhove heeft
misschien troost noodig... haar broeder is immers gestorven !

- F{oe hatelijk ! Doch ik heb u gelast over haar te zrvijgen... En als
gij de vormen voor de wereld niet meer in acht wilt nemen, dan zal ik het
toch doen. Dus rijd ik nog een eindweegs mee...

Maar de graaf bracht zijn. paard even ter zijde. Hij wenkte een wapen-
, knecht.
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- Rollo, zei hii, hebt ge den nronnik opgemerkt, die de graviu de hand
kuste, toen we het slot verlieten?

- Ia, heei...

- Welnu, rijd terug, lok hem mee naar 't kasteel en zet hem gevangen,
tot ik terugkeer. Goed begrepen ?

- Ia, heer. Ik zal naar urv wil handelen.
Lodewijk draafde rveer voort en hield opnieuw zijn gemalin gezelschap.

PYCKE TE CENT.

Nicolaas Pycke, die van Malciegem kwam, had clen graaÏ en de gravin
rnet hun gevolg zien weg rijden en draafde nu snel naar het kasteel. Hij vroeg
aan den portier of jonkvrouw van Rozenhove zich op 't slot bevond. Op 't be-
vestigend antwoord, rvilde hij ook weten, of de kamenierster haar meesteres
vergezelde.

- Gij zijt wel zeer nieuwsgierig, zei de poriier. Zende* cle Ketelaars
u rnisschien uit ?

- 
't Lijkt wel, of l.egenwooidig al de dienaren van den graaf met een

Ketelaar op den neus loopen. Ben ik gekleed als een van hen ?

- O, verrnommen kan ieclereen zich t

- Hoor eens, ik heb een boodschap voor jonkvrouw vaû Rozenhove.
Vraag haar waar Martha zich bevindt.'

De portier aarzelde even. maar stuurcle dan toch iemanci naar binnen
en na eeqigen tiid k',varn het antwoord, dat À{artiia te Bellem rvas geblerzen.

- Is het niisschien urv liefje ? vroeg de portier lachend.

- \ffs41111se z@o'n oude knol zich nog bemoeit !

- Oude knol, oude knoi I Ziet gij 's gra.ren wapen niet op mijn borst ?

- AIs een merk van uw knechtschap en ge beroemt er u op !

- Dat is Ketelaarstaal...

- Neen, clat rn'ordt u door een Wittett Kaproen van Ûent gezegd ! riep
l.licclaas, clie al weer in 't zadel zat.

-'k 
-rVist het wei, dat ge in elk geval tot cie muiters behoordet...

__ Ja, v're zullen nog lvel meer van ons laten hooren ! Tot weerziens.

- Mijn zoan, dat is oproerige taal, sprak een monnik, die van het voor-
plein kwam en venranend de ha*d opstak. Een clienaar des Heeren zegt het
u...

- 't Ziin ai geen monniken, die grauwe pijen dragen, riep Pycke terug.
De geestelijke scheen van die woorden te ontstellen. Hij wenkte Pycke

ter zijde en vroeg fluisterend :

- Kent ge mij ?

- Ge ziit te Bellem ook geweest en daar droegt ge de kleeding van'een
edelman. O, ik heb een scherp gezicht.
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Het is waar ! Ik haat den graaf en sterker dan gij, maar de jeugd is
altijd veel te rockeloos. Zoo stondt ge daar dien man uit te dagen. En wat,
als eenige knechten toeschoten en u in een kelder stopten ! Dan had Jan
Yoens wêer een flinken gast minder, want ze trappen u daar dood als een
pier.

- Eigenlijk hebt ge gelijk...

- Dus ge neemt mijn vermaning ter harte. En waarheen is nu de teis ?

-Endeuwe?Gij- vertrouwt rne nog niet !

- Jawel, jawel, maar ik begin al met uw les toe te passen en dus ben ik
zeer voorzichtig. Ik ga daarheen, waar ik wezen moet ! Den goeden dag !

' E,n lachend- reed Pycke heen. Hij zag in de verte de torens van Cent,
zijn vaderstad, welke hij innig beminde. En hij leed onder haar vernedering,
want Lodewijk van Male had Gent reeds uitgehongerd, wevers ter dood
laten brengen, de rechten verkort, tot hij nu weer vriendschap huichelde.
Maar te Gent wist men wel, dat de troulvelooze vorst slechts een gelegenheid
afwachtte om de vrijheid der gemeenten voor goed te fnuiken. Men organi-
seerde het verzet, doch clit eischte veel onderhandelingen en tijd. Het voor-
beeid van den graaf, die de l.reelde en pracht beminde, verkrvistend leefde,
waarin ziin hovelingen en de edelen hem navolgden, u'erkte ook aanstekelijk
op de burgerij Men zag veien zich boven hun stand verheffen, rijk gekleed
gaari, deei nernen aan ieesten, overdadige nraaltijden en drinkgelagen, waar-
dooi de zeden ontaardden. Te meer moeite kostte het, dergelijke lieden te

overtuigen van h';n plicht voor het bedreigde recht. Zij beweerden, dat het
een gulden tijd was, waarin hun niels ontbrak, en zagen het gevaar niet. En
velen ook beschouu'den zich als 'zerheven boven het volk, van hooger rang,
en kozen in hun verwaandheid de zijde van den adel en den graaf. Zij ver-
sterkten de oude partij der Leliaerts :n verloochencien hun afkomst, hun aard
en hun taal.

De Witte Kaproenen vormden den kern van den weerstand. Zij wilden
de oude rechten hersteld zien. Ze begrepen hoe men nu als op een vulkaan
danste. Vroeger verdiend geld werd thans verteerd, maar handel en nijverheid
krvijnden, omdat de graaf nu in tvvist leefde met Engeland, dan met Frankrijk,
de staatszaken verwaarloosde, de ambachten en neringen kortwiekte, zware
lasten hief, kortom een toestand schiep, steeds vol bedreiging en gevaar.

Dat verzet moest uitgebreid r,vorden. Jan Yoens hoopte een verbond tus-
schen de gemeenten tot stand te brengen en daarin ook zooveel mogelijk bui-
tenlieden op te nemen.

Nicolaas Pycke kende die plannen en dacht daaraan, toen hij Gent
binnen reed. Hij benterkte een ongewone beweging. De menschen schenen
angstig en opgewonden.

- \t at is er gaande ? vroeg de jonkman aan een kerlnis.
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- De lieden verkeeren in een paniek. De zr,varte
gebroken en nadert de stad. Ze is te Aalter en ook te

__ Te Bellem niet...

- Edellieden, die van ginder komen, zeggen het.

- Ik ben te Bellem geweest, hernam Pycke, maar hij vermoedde niet,
hoe dit gerucht feitelijk voortkwam van Armand, den Ketelaar, die het immers
verteld had aan een gezelschap, dat hij tijdens zijn vlucht met Belleke en
moeder Lysbeth ontmoette.

- En te Aalter is er slechts een geval, hernam Nicolaas.

- De menschen bestormen de kèrken, anderen verlaten de staci" Ge
ziet ommegangen rnet de beelden der heiligen, bedevaarten, kortom, ieder
schijnt met schrik geslagen.

Fycke reed verder. Hij stalcte zijn paard in een afspanning op de Vrii-
dagmarkt en begaf zich dan naar Jan Yoens, wiens woning nabij dit plein
stond.

De hoofdman der Witte Kaproerr"en was thuis en ontving Pycke.

- Meester, ik kom van Baldwin, clen Ketelaar, zei Nicolaas na een
vluchtigen groet.

I
pest is te Brugge uit-

Bellem...

Yoerrs orrtstelde , want hij voelde
met slecht nieuws.

- 
El is rvat ernstigs gebeurd ! riep

- Helaas, ja...

- Vlug, zeg het dan zonder omvr'egen !

- Klara is verdwenen.
--- Klara ,rerdwenen ! herhaalde hij. Maar vertel dan toch alles I

- Meer weet ik niet. Klara :ccl.l u uitgeleide gedaan en is niet nreer
weergekeerd.

-- En men heeTt geen enkel spoor van haar ?

-- Niet't rninste...
Nicolaas ,rerhaalcle nu, wat hcnr'naar 't woucl bij Maldegern gerroerd

had en rvat daar gebeurd was. Een :rnrartelijke trek lag Yoens over het ge-
Iaat. Pas vanmorgen had hij van Klara alscheid genomen. Hij waarschuwde
hâar nog voor 't gevaar. Ze kende gc(,n vrees. En zeker lag een hatelijke
vijand toen reeds op den loer.

- Hoofdman. verza;nel ee niqe Kaproenen en we sporen uu' verloofcle on.

- Maar waar ? Er zijn zoovecl holen van edelen, van adellijke roovers
rn Vlaanderen ! O, rvaar is mijn arme Klara !... Bij God. ik moet haar vin-
den !... Ja, ik zal eenige vrienden vei;ra-melen... Flelaas, ik kan niet claclelijk
vertrekken.

- Maar, meeester, gij kunt dit niet uitstellen...

- Ik ben Jan Yoens, de verlooiilc van van Klara, maar ook c1e hooldman

ciat deze jonkrnan een bode n'as

hij uit.
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der Witte Kaproenen, en.vanavond k..rnien er afgevaardigden uit Veurne-Am-
bacht. Wij hebben onderhandelingen voor de goede zaak.

- Doch stel die bijeenkomst uit...

- Neen, dzit kan niet.... het algemeen belang gaat voor het persoonlijk.

- \\.tay, meester...' O, Pycke, gij kunt niet ge'roelen, hoe hard het voor mij is, zoo te
moeten spreken. Mijn hart zou rnij buiten de stad drijven... dadelijk, zonder
een stonde uitstel. Maar mijn plicht...

- Ieder zal het begrijpen, zoo gv om die reden de vergadering verdaagt.

- De vergaclering is belangriilç- Er r,vordt tegen ons gekonkeld en wij
moeten zonder tijd te r,:erliezen noodkittige invloeden bestrijden. O, Pycke,
eens komt de dag, dat velen de persoonlijke belangen op zii stellen en vrouw
en kinderen verlaten moeten... en misschien voor altijd. Als we ten strijde
gaan, verlaten talrijke vaders moeder en kinderen.... En ik mag nu geen
r.,oorbeeld van zi,vakheid gevcn. Niet voor illorgen avond of overmorgen kan
ik de. stad verlaten. O, Nicolaas, hsl;r gij mij, terwijl ik uit piicht hier blijven
moet met den dood in 't harte!

- Wat kair ik voor u doen, meester ? Reken natuurlijk geheel op mij !

-- Luistei I Begeef u naar Balclwin... en zeg hem waarom ik nog niet
kornen kan. Hij zal het wel begrijpen, en mijn houcling goedkeuren; en vraag
Item rnet zijn mannen Kiara op te sporen ! En als ge nieuws hebt, breng het
mij. Ik zal u een paard bezolgen.

- Ik heb er een, rvant ik'bcn ilrnrers op reis... Ik lieb nog een bood-
schap. Weet gij niet, waar mijnheer Marcus van Blauwhuize is ?

'- Hier ! FIij vertoeft boven... iioet ik hem roepen ?

- Een oogenblik... En dan rrerirck ik onmiclclellijk voor u !

En À4arciis van Blaur,vhuize versclieen en cladelijk zag Nicolaas, dat de
jonkei geu,eend had.

- Mijnheer, ik ruoet'u waarsctriiwen, dat de graaf bevelen heeft gege-
ven, onr u aan te houden, zei Pr\.çiç€. en hij vertelde welk een opdracht hij
op 't kasteel te Bellen gekregen haci.

-- F{a, die valsche Lodewijk van Male ! riep Marcus uit. Zeg heni, dat
ik bij de Witte Kaproenen ben aangesloten en hem haat !

----- À,lijnheer, ik ben geen dienaar van den graaf ...

- 't lS rvaar !

-- Alleen om u te kunnen venvit'Ligen hielcl ik r.ue, of ik in de opdracht
bewilligcle. De graaf -vertoeft nu te Wondelgeni.

-- En jonkvrour,r, van Rozenhove ?...

- Zii ook t

- Zii ook! herhaalde van Blauwhuize. O,hoe iaag heeft ze mii

- De graaf ! zei Jan Yoens.

- Hilda e\reneens t "Zou ze anclcrs na het gebeurcle in ziin
blijven ! O, reecls lang ntoeten ze gekonkeld hebben,' die twee

beilrogen!

gezelschao
! En mijn
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hLrwelijl< ntoest clienett cltr clat te vell'ttrgen. Ik zou Hilcla naar Rrttgge uree-
geleici hebben, veel clichier bij Male...

- 
Flaal de jonkvrouil itit V/oticlt:lgcnt, zei Pycke.

- 
O, rleen ! Dat zij bij clen graaT blijve ! Als zij haar onclergang be-

geert. rloet ze haar later lot uaar ttt'agen. I)e oprechte liefclc varl een nran
schendt nlcn nrâar eelis. Licicle stettut ook oit fier:heid...

- 
En bovendiel irogcn wc Ilu nicts tegert Wonclelgern cioett, sprak

Yoens. De tijd claartoe is nog niet 5;,:lionterl en ont eelt persoonlijl< belang,
nrogen \\re onze zaak niet in gevaar breugen. Zoo is het ook nret mii, Pycke.

- 
Ik vertrek uu, uleestcr, hernz nt Nicola:is.

- 
Gocl zegene Lr eu voere u tciug niet ccn goecle tijding !' Morgeuavond

hoop il< zoo noodig zelf uaar Rutlcleivoot'cle te trekken Maai Onze Lieve
Vrour,ve verlosse voor clien tijri lrrijn s1:liefcle Klara.

- 
Misscirien was ze naat eiclcrs gegâail. nteester I /\4aar ik zal inijn

taak getrourv volbrengen.
Nicolaas nanr afscheicl en spoeciig. haci hij het drukke, rvoeliEe, nu zoo

beangstigtie Gcnt verlaten.

zljN F'Rûot.

Klara hacl vreest'lijke uren gehad. In clen nanliciclag bracht Walda, de
jonee, haveloos gekleede vrourv, haar rvat eten.

- 
O, laat nrij gaan ! snteekte Klzrra. Ik heli loch niets titisdaau.
Ik nrag u niet bevrijclen, antu'rrorclcle Walria. En het zou nicts helpen.

want buiten lig^gen el" maulren op u,acht. Ge nroet niet bang zijn, zc zutrlen u
irlurrcrs niet rlontlcrr.

- 
Maar r,iat u'illen ze clatr ? .\,':'ij naâr eell kasteel voeren...

- Ja. En is clat zoo L'rq ? lk ric,',r. dat ze het rrrct nrij ileclen... I-{rer leef
ik oncler clen gr onci.

- 
Maar U,aaropt ?

- 
Orttclat ik aart cicn << gclett v(,)s >) tccbehoor'... zoo lloeltl ik rlat.

- Gcr kunt toch vlr"rchten... O, iaat ons samen hecn ga:rrr I

- 
Vluchte', ? ili heb g,een lust rleer heen tc gâau cn aller-I,:i gevaren

te loopert. En bttiten tlit hol is hct itlleil:iai ellencle. Ik bcn niet schoou genoeg
ltleer voor cle kasteeleu... en clus zou ik aruroe lijcien. Hier heb ik eteu en
moet niet werken. Maar gij gaat nalr ccu kastecl crr ge klaagt. Gc weet niei,
r','elk cen rijk lc.rren ge tegenroet gaat.'1 Ilztngt,,'an u aI slini tc zijn, cu er veel
voor(lecl rrit tc slarrr.

- !k begrijp Lr ;iict.

-- i\aïcT kiircl... i{a, ge begriirl- iite niet. Gc r,''ordt het lief rrrouurtjc
van ectl jorikci.. eu gc l,oirlt schoon t-cklecrl, ue krijgt alles u,at ge u'enscht.

II
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't Zal altijd kermis voor u zrin. En ja, ge zijt schoon en ge kunt u voorzeker
aanvallig voordoen.

- Een jonker trouwt met geen alm meisje...

- Trouwen ? hernam het wijf l:.chend. Neen, cle jonker zal u niet voor
Gocl en de menschen als vrouw nem(,n...) maar wat geelt dai. AIs ge het in
werXreXijkheicl toch zijt.

- 0, ziit ge niet beschaamd, zoo schandelijk te spreken ! kreet het
nreisje. Ik schaam me onr uw rvoorclen. Ik ben een eerlijk rneisje en de ver-
loofcle van Jan Yoens.

- Van een boer, een dorper, ciic u zal laten werken als een beest en
u siaat, als ge'niet doet wat hij zegt, die u in een vuil krot stopt, maar zelf
in cle herberg zit en dronken thuis konrt waggelen.

- Zoo is Jan Yoens niet...

- O, neen. hij zal u nu wel sclroone woordjes zeggen en van alles be-
looven. Dat cioen al cle mannen, als ze vrijen, maar hij zalhet wel gauw ver-
geten urv Yoens o{ Pioens.

- Hij is een burger van Gent.

- Een burger van Gent ! En die komt om u. Onnoozel schaap ! Dan
kunt ge even goecl over den bezemstok met een jonker trouwen. Die burger
neemt ook geen boerenmeisje tot vlrtuw voor God en de menschen.

- Gij kent Yoens niet...

- O, neen... maar ik r,r'eet lre(lr van cle rvereld dan gij !... Korn, schrei
niet. ge v.'eet u'uv eigen geluk niet. Al dat weenen schaadt aan uw oogen en ge
moet er lief blijven uitzien. Eet nu... 't is'nog lvel boerenkost, maar al gauw
zult ge aan een betere tafel zitten.

- 
O, vrouw,,laat rnij vlucht,:tr , smeekte K,lara weer.
Dat kan niet. Reken er niet op ! Ik heb hier niets te vertellen.

- Heb toch neclelijclen met rnô...
fuiaar Walda ging heen en grcndelde weer de deur. Klara raakte het

voecisel niet aan. Weer n,eende ze. En nog angsfiger werd ze na het gesprek
nret de.vlou\,\'.

Fenige uren gingen voorbij. 't Was ook buiten reeds donker, toen de
mannen het rneisie uit haar gevangi:nis haalden. Klara wilde om barrnhartig-
heid en genacle roepen, maar de kerels bonden haar een doek voor den mond.
Ze Lrrachten hun gelrangene naar bo,,'en. Daar stond een paard, clat ze ge-
stolen hadden. En Klara werd er op getild en vastgebonclen.

De r.nannen maakten spoecl. Ze vertrokken door 't bosch, dan over de
heide, langs eenzame wegen, feitelitk slechts karresporen, soms voorbij een
hut of een schamel hoefje. Eindelijk bleve4 cle roovers staan.

- 
We zijn er, sprak de << gele vos >>. Hier moeten ze komen.

- Maar ge geeft haar alleen af. als ze de rest van den prijs bij zich
heL;beu.

- Natuurlijk ! Wees niet bairg crni het geld !
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Em 't cluurde niet lang oï eenige gedaanten doemden op.

- 
Daar zijn ze al, hernam de < vos >. Ze zijn goed op tijcl.

\ny'alter Ruysch was er met eenige knechten van het kasteel. Deze
gingen te voet, rnaar hij zell reed te paard. De Judas was zenuwachtig. Hij
vreescte nog Ketelaars te ontmoeten.

- 
Ha, cle cleerne is cla.ar, zei hij zacht tot clen << vos >>. We zullen haai

\rau uw paard op het mijne zetten.

- 
Zeker, hoofdman, maar bott'r: bij de visch, hé: De volle prijs is nog

niet hetaaid.

- 
Hier hebt ge het geld. Ge zi3t vrij warltrouwend.
Och, za.ken ziin zaken ! Dank.rl voor het gelci... even zien of het juist

is...

- Wees niet onbescholt !

Onbeschoft ? Omdat ik kijk ci het bedrag in orde is ? O, die heeren
zijn aliijd prikkelbaar... en zonder reden... Ik bén voldaan, hoor; de buit is
eerlijk hetaald, de prooi, zoo ge wilt. We zullen de darne dus verplaatsen, ten-
\l'are ge ook het paard kocht.

- Neen, neen... of ga daarvoor bij den stalmeester van't kasteel.

- "la, dat konclen we cloen. Een goed gedacht.
Klara wercl vau 't eene paard op het ander geplaatst, en rveer gebonden.

Ze kan geen kreet uiten. Walter Ruysch ging achter haar zitten. En de troep
verclrtren.

- ûoeclen avoncl, rnijn allerliei:,f dt"tivinneke, fluistercle cle verracier het
rureisie roe.

En Klara huivercle; nu pas hoorde ze, in u'iens macht ze 1vas. In die van
clen schurk, welken ze gisteren gehoc'rrd had, naclat hij haar reecls zoo lang
nret ziivl lie{cle vervolgd had. Ze lizt thans alle hoop varen en schreide harts-
toch teliik.

- Niet we(inen, heinam cle lalaarcr. O, ik zal zoo'n goecl manneke zijn...
lk zie u zielsgaarne. 't Is uw eigeir schuld, dat ik handelen rnoei gelijk nu.
Flaclt ,ge gervilcl, we waren in het bosch blijven wonen, nraar als ge dien
kwast uit Gent verkiest, dien zot van Yoens, moet ik u wel wegvoeren. En
Yoens rvordt toch opgehângen, daar is geen tr,vijfel aan. Zijn strop ligt al
gereed" Ik word'een voornaam heer, zells een jonker en ge zrrit bij mij een
goecl leventje hebben.

'Ru,r'sch kuste Kla.ra in cien hals e u ze kronrp onc'ler zijn aanraking ineen.

- Janlner, clat ge nle geen zoentle kunt terug geven, ging de schavuit
voort. Die cloek zit in clen weg. Maar als we alleen zijn, doen we dien doek
af. En clan zegt ge woorcljes va.n lietcir: tot r-rur zoeterik, hé I Neen, niet schrei-
cu, schatje, ge zr,rlt gelukkig.zijn, vecl gelukkiger dan met dien lomperik uit
Gent. Die bedriegt n tocli. Hij heeft cecinen in de stad. Yoens is een Iiederijke
kerell en een verwaande gek. De grâ.af zal hem te clrogen hangen, en dan
rvaari ge een al te jong rveeuwtje.

I3
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En zoo was Walter Ruysch bezig tot hij het ka-steel van Bellem bereikte
Ko kwam aangeloopen en vroeg

- Hebt gij ze mee ? O, ja, lk zie ze al. Ik was weer al bang, dat het
mislukken zou. En na onze vergeefschc reis naar Maldegem zou de baas zeker
barsten van woede. De Ketelaars warerr gevlogen...

Maar niet ver ! verzekerde Rirysch. We krijgen ze wel.

- Hierheen ! en Ko leidde het paard tot voor een zij:deur van het kasteel.

- I{et rneisje is toch voor mij liestemd ? vroeg Ruysch.

- Wie zegt dat ?

- Ons akkoord...

- Ons akkoord telt hier niet. Dc ridder heeft den prijs voor haar betaald ,

en rnij geboden het lief kind op een kamer te brengen. En gij zult u daar toclt
niet tegen verzetten...

Ruysch mompelde een verwensching, maar hij had hier niets te vertellen
en moest nog helpen om de arme Klara van het paard te tillen. Het meisie
rvcrd binnen gelcid.

- Wat beteekent dat ? vroeg À4agda, die juist uit de eetzaal kwam.

- Een gevangene, jonkvrouw, antwoordde Ko.
Magda zag den smeekenden biik van Klara, die wegens den doek nog

niet spreken kon, maar toch een gekerm liet hooren;
-- Voeren de mannen nu ook al ocrlog tegen meisjes en vrouwen ? her-

nam de clochter van den ridder.
Maar van Benekamp had de stcnrrren gehoord en verscheen thans zelf.

- f{2, dââr is de deerne cler I(etelaars, de bruid van den Gentschen
muiter ! riep hij tevreden uit.

- Vader, rverd dit meisie ontvoerd ? vroeg Magda.

- Wat doet gij hier ? Wilt ge tr weer met zaken bemoeien, ciie u niet
aangaan ? zei de kasteelheer op geCempten toon.

En Magda wist wel, hoe hij doelde op den graaf en Hilda. Hij had haar
daarover gestreng onderhouden.

- Ga naar boven, gebood van Benekamp aan zijn dochter.

- Maar vader, zeg mij, werd ,Iit meisje opgelicht ?

- Magda, het is nu genoeg ! keei de ridder, zich niet treer storend aan

de aanwezigheid zijner bedienden. Deze deerne is een gevangene op het
kasteel en ze zal de eenige niet blijvt'n ! Vooruit, jongens, breng die Kete-
laarsmeid achter me.

De ridder ging voor, de trap op en Ko en Walter sleurden Klara tusschen
hen in. Op een kamer werd het meis;e eindelijk van den doek bevrijd'

- O, heer, heb toch medelijden I smeekte ze. Ik inisdeed niet. Booze
rnannell hebben mij in het bosch vâslgegrepen, dan in een hol opgesioten.-.

- Stil ! onderbrak de ridder. Gij zijt de dochter van Baldwin, den

hoofdnran der Ketelaars, niet waar ?

Zijn pleegdochter...
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- Ia, ja, dat is mij'gelijk. En ge zijt verloofd net Jatr Yoens'

- Ja, heer.

- De Ketelaars woonden bij Ntaldegem, niet waar ?
Klara antwoordde niet.

- Zttlt gij spreken ! riep van Eenekamp.

- trk mag cle verblijfplaats der Ketelaars niet bekend maken, heer.

- Zoo, zoo I Ge begini hier niel koppigheid en toch zouclt ge willett'
dat ik u in vrijheid stelde. Ik vraag tl, waar de Ketelaars woonden en wâar
ze nu zijn !

- llsg1, ik mag daarv:,n niets zeggen ! .hernam Klara.

- Stijfhoofdig zooals al dat volk. Gij kent Armand, den Ketelaar r'vel,

ne .'

- Ja, heer...

- Natuurliik ! Waar is hij ?

- Nogmaals, heer...

- O, ge moogt het ook niet vetraden ! onderbrak nijdig de edelman'

Is hij bij Baldwin teruggekeerd met zijn lief en een oud wijf ?

I{lara zwee'g, en ook nog toen van Benekamp haar ruw bij den arm

schudde.
Magcla stond aan de deur en, b;nnentredend, zei ze onbevreescl :

- Vader, dit meisje kan niet vetantwoordelijk gesteld worden voor de

daden van mannen.
De riclder vloekte. Hij nam zijn clochter bij de hand en vÔerde haar met

gewelcl naar haar eigen vertrekken. Flij grendelde de deur'

- Met haar vervelende gevoeligheid, siste hij. De graaf was kwaad om

haar brutaal optreden en nu tart ze mij weer.
Van Benekamp keerde bij Klara terug, die juist aan Waller Rttysch diens

lafheid verweet.
De riclclcr hoorde dat en vroeg :

- Ha, ge kent dezen jonkmatt.

- O, heer, omdat ik niet naar hem luisteren wilde, toen hij met mij ver-
keeren u,ilde, heeft hij nu lvraak genomen en mij laten ontvoeren'

- FIa, hil' begeercle u tot liefje en gij hebt hem verstooten ! Welnu,
luister, als gij niet spreekt, zult gij n:crgen met Ruysch trouwen.

Het gelaat van den Judas glansde van vreugde.

- Genade ! smeekte Klara. O heer, ik ben een eerlijk meisje en de

vedoofde van Jan Yoens, burger van Gent.
Gij kent nu mijn wil. lk zal '-t vannacht laten rusten. Daar staat een

bed. Men zal u eten brengen. Denk na, morgenochtend ondervraag ik u over
de Ketelaars en zoo ge weigert te spreken, wordt ge de vrouw van den man,
Cien ge niet wildet. lk zal u vereenigen, vervolgde de ridder met een boozen

lach.
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Hij gaf Ko en Walter een ll,enll, om heen te gaan, volgcie zelt oo$i en

sloot de deur, ongevoelig voor het geschrei van de weerlooze gevangene"

- Ko, gij zult wel jaloersch zijn van u\v rnakker, plaagde c'le kasteel-
heer. Maar gij krijgt dat oud r,vijf, zooals ik gezegd heb.

- O, heer, ik heb u altijd trourv gediencl, starnelde cle overste tler wa-
penknechten.

- Een ezel, die zich door een gt.hangeue iaat rnee trekl<en. Toc zwifg
lraar... er wordt overal om u gelachrn.

*?i'*

't Schemercle reeds toen Nicolaas Pycke op zijn tweeden tocht naar i\{al-
degem, n'eer het kasteel van Bellcn; riadercle. Hij n,ilde even Marthâ orlt-
moeten en naar haar plannen vernerïr(n. [Jc l<arrenierster vair Hilda van Ro-
zenhove r,rras irnmers op het slot achtergeblevclr.

Fycke reecl stout het r,cr<-rrplein op. In schijn r,vilcle hij een boodschap
doen, zooals hij imlners ook ccn otdr:Lcht lJekreren haci. Ko ontving [aem'en
vroeq cladelijk naar nieurvs.

- 
Miinhecr van Blaurvhuize is naar Brabant, rnaakte Pvcl<e hella wii's.

- 
Kom ciat eens aan clcn ridder zeggen.

Ja. Waar is Ru-vsch ?

- 
O, die is op expeditie, hij iloet iernancl halen.

Pycke rvilcie het gezelschap van Ru-\'sch nrijden. I)e JucJas nroest henr
niet zien. liicolaas verscheen cius vocr den l<asteelhcei.

- 
Ha, mijnheer van BlaLrii'huizt is clus naar Biabant ! iiep van ,Bene-

kanrp uit. En hoe weet ge het.
__ Vau vrienden te Gent. Een rrijner kennisseu is bij mijnheer rrarl

Blauwhuize in dienst getreden, r'ertelcie Pycke uret stalen gezicht.

- 
\x21 Brabant, dat altijcl l<orillelt tegen onzen graal. Zeg, jonlknran,

zoudt gij den afvallige ook naar Brabant durven volgen ?

- 
Zeker, heer !

- 
Ik zal den graaf een bode zelioen en hen naar zijt'r nteening uragen.

Zoo hebt gij c1e gelegenheid oru ii-i zrirr ciienst tc treden en rlat zou eetl iroote
eer zijn.

Ge rnoest het eens rveten, clacht Pycke"
Van Benekamp bleef nog eenige:t tijd rrrci Pycl.re iir gesprek. Hij vroeg

naar allerlei bijzonderheden over Gcr:t, De jongeling s1;rak over cle paniek in
de stad, maar wachttc zich natuurliir rn,el iets ovèr cle \Àlitte l{anroenrsr l-rit

te laten.
Eindelijk kon hij heengaan en daclelijk vroeg hij naar Mr"rtha. {-{ij trof

het nreisje in rle keukell aan el1 ging nret haar naar buiten.

- lonkvronr.r' Flilda heeit nre h;t'r achterqelaten ! kloeg Martha. ll{ blijT
ornclat ik denk, dat ze terug zal koriren.

-- Dus zc bel<omnrert zich niet oni u,
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- Ze doet zeer vreemd, maar ik geloof, dat ze buiten zinnen is. Waaronr
reed jonker Marcus zoo snel heen. Hij was toch te bruusk.

- Omdat die Hilda hem bedriegr !

- O, ik kan het niet gelooven. Nicolaas.

- L,n ze is nu met den graaf cp Wondelgern, tenvijl de gravin naar
Wijnendale vertrok.

- 
rù/eet ge dat zeker ?

- Ik ben te Wondelgem geweest. De graaf deed de gravin uitgeleide,
maar zeker niet ver. Hoor eens, moïgen koni ik hier weer voorbij er-l rlara

neem ik u op mijn paard mee naar Gcnt. Die Hilda is het niet waard, dat gij
om haar hier blijft... en ge zijt op dit kasteel niet veilig ook.

- Jonkvrouw Magda is zacht als een Engel.

- Dat kan zijn, maar de ridder rs een schavuit en zijn knechten cieugen
zoo rnin als de baas.

Pycke vertelde nu alles, wat hlj gedaan had. Hij sprak ook over K{ara,
de bruid van Jan Yoens en vertelde, rt'elk een opdracht hij nog te vervuf{en
hacl te Ruddervoorde. En Martha stemde clan toe, den volgenclen dag raree

naar Gent te gaan.
Nicolaas nam afscheid en vervoli:ete zijn reis. Hij keek spottencl naa'r het

kasteel en mompelde: << Ha, lidder ran Benekamp, \4/e leicien u bij den 'neus
\Maâr \Me willen. Moest ge het weten, dat ik naar de Ketelaars rijd, dic ge'niet
hebt kunnen vangen, al hadt ge de hulp van den verrader Ruysch. En mijnheer
van Blauwhuize in Brabant ! Ha, dat is een goede grap... Zoo kan miln{aeer
Marcus in 't geheim te Gent werken, om aanhangers te winnen voor onze
partij. O, konden rve Klara ontdekkerr !

Ware Pycke wat langer op Bellem gebleven, hij zou reeds het spoor
van Yoens' gelielde gevonden hebbrn, uraar hij vertrok voor Ruysch' tertq-
keer' 

(worcit voOrtgezet. i


