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Nicolaas Piicke ilad li{alth:r buitcir iiet sio'i gelaten. Llij haalde haar af,
j;r'acht ze even trij Klara rn vcrreide arn deze wie haar nr,r eigenlijk van de
oneer en zeker ook van clerr dood gerecl hacl. De nreisjes kusten elkaar.

En dan nam Pijcl<e zijn Àlartha voor zich op 't beste paard, dat hij uii
rlen kastcelstal traalcle. en reed hij Gcntwaarts.

- 
Eigenliik;not,t gii rn;i nog icts byloveri,2...i hij, tocn het gebeurde

î/eer eens beslrrcl<cn l.,,as.
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- En wat nroet ik beloven ?

- at gr3 mijn vrouwtje zult worden.

- 
O, ge r,veet dat immers wel, hernaln ze lachend, en gaarne wendcle

Martha zich oru. en liet ze zich kussen.
Nicoiaas en Martha zagen in de verte het slot van 1ri/ondelgem.

En daar is jonkvrouw Flilda nu, zei bet meisje.

- la, maar gij gaat er niet meer heen ! 't Is nu genoeg...

- frfssn, ik ben een Kaproen geworden.

- Ja, ge hebt u\ar proef geleverd, €n, als Jan Yoens verneernt, wie zijn
bruid gered heeït, neemt hij u zeker dadelijk aan.

l'e Cent zagen ze dat de paniek nog aanhielci. Op de Vrijdagmarki om-
ringrle het volk een bende geeselaars, die ook hier verschenen was"

Maar de geliefden hielden er zich niet op. Weldra stonden ze voor het
huis van \ oens. De hoofdman deed open.

- 
trflara is veilig ! riep Pijcke hem dadelijk toe.

- ûocl zij gelcofd ! Was ze dan verdwaald...

- Ik zal het u vertellen...
En in huis hoorde de hoofdman der Witte Kaproenen alles. Hoe innig

dankte hij Martha. En zeker" hij nam haar bij de Kaproenen op.
. ,En daarna ge'leide Pijcke zijn verloofde naar haar tante en 't bleek, dat
deze de echtgenoote was van een der getrouwen, ook een gezworene van Jan
Yoens.

VERDER VAN HUIS.

Lodewijk van Male keerde irii Cent terug. Hij had er nauwelijks een
uur vertoefd en spoedde zich om de stad te ontvluchten, waar ook reeds de
pest haar slachtoffers zocht.

Tegen den middag kwam hij op zijn slot te Wondelgenr aan. Een bode
rvachtte hem, gezonden door zijn ambtenaar van Eekloo.

-- Wat is er ? vroeg de vorst ongeduldig, want hij had niet de minste
hrst zich thans nnet staatszaken te bemoeien.

- [Je Ketelaars hebben heden morgen een stoutmoedigen aanval gedaan
ep 't kasteel van Bellem en ridder van Benekamp met een aantal van ziin
wapenknechten gedood.

- Wat zegt gij ! Is de ridder vermoord ?

- Ia, heer graaf, en de bode gaf een verslag van het gebeurde.

- Wij hebben den ridder van den toren gehaald, vervolgde hij dan.
Flij was vreeselijk verminkt.

- Die grap om als koppelaar op te treden, heeft.den ridder dus duur
gekost, zei de graaf. En zijn dochter bleef gespaard ?

- Haar is geen leed geschied.
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- Och, neen, dat geloof ik, zelis geen Ketelaar wil dat mormel tot liei !

Hogr eens, zeg aan uw meester te Eekloo, dat hij al het mogelijke moet doen,
orn de schuldigen te strafïen. Hij hange ze zonder proces aan de galg. Is'er
nog iets ?

- De zwarte pest breidt zich te Brugge zeer uit....

- Net als te Cent dan.

- Ook uit andere gewesten komen dergelijke berichten. Te Doornik
moÉt de ziekte vreeselijk woeden.

- la, dat gaat zoo... En wat nog ?

- Andere opdracht heb ik niet.
De graaf ging vlug heen. Zijn hooïtl stonci nu nict naar allerlei bekom-

mernissen. Ziin maaltijrl lvas gereed en de lorst at met goede eetlust aller-
lei spijzen.

- Van Benekamp is vermoord, zei hij tot een zijner hovelingen, en hij
vertelde over, wat hij zoo pas haà vernornen. Die Ketelaars worden steeds
inaar brutaler, zei hrj dan. Maar de zwafte pest zal ons wel van hen bevrijden.
We kunnen ons de moeite besparen hen op te jagen. Van Benekamp had eeu
sterk kasteel... met een garnizoen. Waarom liet hij zich niet tegen zoo'n troep
vagebopclen. beschermen ?

Na den maaltijd begaf Lodewijk van Male zich bij Hilda. Hij had weer
tea plan en zou het nu uitvoeren.

Jonk.rrouw van Rozenhove zât somber bij de tafel, waar haar r,'oedsel

'tog onaangcroerd stond.

- O, heer, hebt gij nieuws van mijn irroeder ?.vroeg ze dadelijk.

- Ja... O, beste Hilda, blijf kalm...

- F'elix is gestorven, niet waar ? kreet ze, snel opstaande...
Lodervijk nam haar bij de hantl en hernam ;

- tsligf toch kalm... Helaas... ik heb slecht nieuws...
O, nrijn arme broeder !

- Ja, Felix is in den Hemel... hij is dezen nacht gestorven, loog de
graaf" tiie w-ist, dat jonker van Rozenhove reeds begraven was.

- O, Felix is dood ! jammerde Hilda en hartstochtelijk begon ze te
weenen.. Nu ntoet ik naar huis... naar rnijn vader... L'n om te bidden bij
rlen arrnen Felix...

- Dat kan niet, Hilda... Als ge daar krvaamt, zou Felix reeds begravcn
ziiu

_- Ntl al..
-- Jâ..., dic ziekte vereischt zulk een spoetl.

- Maar vader moet ik troosten ! O, hij zal zoo ongelukkig ziin ! Laa!
inij heen gaan...' -_ Luister, Hilda... ge moet redelijk ziin, al begrijp ik uw diepe srnart
eu heb ik innig medelijden met u. Ge zult uw goeden vader zien...

-. Kornt vader dan naar hier ?
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- Neen, rn;rar lroor nu, hoe alles geregeld is... De zrvarte pest breidt
zich steeds uit en de toestand wordt hier yerschrikkelijk; van Brugge, Gent,
Doornik, van cverai komen de meest verbntrustende berichten. Uw' vader
vuenscht dat gij Lt naar Rijsel begeeft en ik heb beloofci er u heen te hrengen.
Ik kom nrijn gelofte na. Urv vader heeft hier nog het een en ander te l'egelen
en àal zoodra ciit gedaau is - cn dat is spoeclig - bij ons komen. .

- ft[2x1, heer. laat mij eerst naar Rozenhove gaan en dan met luijn
vader veltrekken I Zoo zal ik u niet langer tot last zijn.

- Tot last ? Foei, wat een woord !... Denk nu eens goed na... A{s ge
u naar Rozenhove begeeft, kan de besmetting, die er nog Èangt u treffem.'Maar vader ook en hij zou daar sterven, terrnijl ik ver vari hena hen.

- Neen, uw vader is tegen de besmetting bestand... dat is reeds getrle-
ken; dat is zoo met sornmige naturen. Doch gij zijt niet van hetzelfcle \rer-
zekerd.

Hilda had nog allerlci Lreznat'en, nraar eindigde toch rnet zich te on-
derwerpen en ze dankte tusschen haar tranen en snikl<en zclTs clen r"orst
vôor al zijn bezorgdheid.

- Wij zouden cladelijk lnoeten vertrekken, sprak Lodewijk daarna.
En een half uur later verliet Hilda van Rozenhove te paard, naast den

graal van Vlazinderen, het slot. Een st'erke macht begeleide den volst" die
nog meer vciligheidsuraatregelen nam, nu hij wist hoe ridder van Benekamp
gevarcn vJas.

Nabij het srlot stonci eeir oude pelgrim, die uret beverige stem onl een
aahnoes vroeg. Lodeivijk rran Male wierp hem een geldstuk. toe en rect! ver-
der. Maar dan rvendde hij 't hoofd... keek nog eens naar den bedevaartganger
en wenkte den ovèrste van zijn soldeniers.

- Nog gcen nieurvs van Rollo ? vroeg hij.

-. \[ss1, heer ! Niemand heeft hem terug gezien.
Dan is hij vennoord !

- 
l)6s1 eerr Ketelaar. nieent ge, heer ?

-* Neen 1...'t"Zalwel eens uitkomen ! En de graaf bracht zijn paarrl
weer naast dat van Hilda. De pelgrim had hem aan den grauuren nlonnik
herinnerd.

Jonkvrouw van Rozenhove was gesluierd en de graaf eerbiedigc{e haar
smart, tenminste in schijn; hij sprak weinig. En zij dacht alleen.aan haar
overleden broeder en haar rouwenden vader. Marcus van Blauwhuize scheen
geheel uit haar gepeinzen verdwenen en 't was o1 ze zich niet bewu,st \a'as
van die andere scheiding, toch verbonden aan haar naam en eer.

Langs zijwegen bereikte de groep de heerbaan van Gent naar- Rijsel.

- tiie leidt niet langs Wijnendale, zei de graaf bij zich zell. Margaretha
kan nog lang wachtell, eer ze me ziet- En wil de pest haar van mij lvegraeraaen,
o, uiterlijk zal it< wel rour,u' bedrijven, maar me in mijn binnenste verheugen.
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Zoo werd Hilda van Rozenhceve steeds verder gevoerci van haal huis
en ze vermoedde niet hoe afschr-rr,velijk ze beclrogen wercl.

De pelgliin had zijn gewaad met een wijden mantel bedekt en van een
hoeve zijn daar gestald paarcl gehaald. En op eenigen al'stand volgde hii den
graf clijken stor" t.

DE GEESEL.

Ja, een gcesel trof nu ook Vlaanderen. 't Wercl een vreeselijke Her{st,
eeu vroege Wrnter. De zwarte pest sleepte duizenden te grave. De lronge;
u,aarde daarbij rond. Wolven drongen tot in onze gewesten door en vielen
cle plattelandsbewoners vertvoed aan.

Overal \À/as het volk als willoos, als gebroken van ziel en lichaam. Nie-
mand werkte rneer. FIet scheen of men het eind der r,verelcl verwachtte. De
kerken zaten dag en nacht vol. De geeselaars waren in aantal zeer toegeno-
men. Ze doorkruisten de steden en dorpen. Het wenrelde vari anderc bede-
vaartgarigers.

De Ketelaars waren in het woud van Ruddervoorde gebleven en de ziekte
spaarde iren. Klara woonde als vroeger bij Baldwin. Nu en dan kwarn Jan
Yoens, rnaar 't rvas thans geen tijd om een nieuw gezin te stichteu. De partil
dei Witte Kaproenen rverd wel door de pest geteistercl. Veel getrourven be-
zweken te Oent. Nicolaas Pijcke was zeer bezorgd oirr Martha en haci haar uit
de stad willen voeren, maar het meisje verpleegde liiders en weigercle [iaai'
verheven werk op te geven.

Het kasteel van Bellem 'was iu een groot hospitaal veranderd. Van alle
zijclen bracht nren er zieken heen. Magda verzorgde hen als een Engel en ze

hoopte aldus de zonde van haar vader uit te boeten. Ko was op het slot niet
meer teruggekeerd en wellicht zwierf hij met Walter Ruysch rond.

De heer van Rozenhove leefde als een kluizenaar op zijn kasteel. Hij
Iracl Marcus van Blauwhuize reeds verscheidene malen gesproken en was
overtuigd van Hilda's schuld. Hij wilde zijn dochter niet meer zien. Ze was
imrners met deu graaf meegetrokken en niemand wist waar, De oude edelman
dook zijn zware smart achter de dikke muren.

De gravin verbleef te Wijnendale. Nu en dan verscheen een bodc met
een brief van cien graaf. Deze meldde, dat hij nu in deze, dan in die stad
verbleef, ook dikwijls aan 't Fransche hof, alles hij voorwendde *
in 't beiang van zijn land.

Zoo was de bange tijd... Maar aan het einde van den Winter week de

pest en herleefde de moed bij het volk. De hoop op betere tijden laaide weer
op, en men dacht weer aan nijverheid en handel. Maar de geesel had Vlaan-
deren zw;:,ar getroffen.
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DE VOORAVOND VAN DEN STRIJD.

Het ivoud van Rilddervoorde was met het heerlijk Lentegroen getooid. En
cne Ketelaars hadden de hut van den hoofdman rrersierd met de eerste bloemep
en jong kruid, maar het was niet ter eere van Baldwin" doch van Klara en

Jan- Yolns,.
Heden zou cle uit 't kasteel van Belleln verjaagde priestgr, de dienaar

des Heeren, die aan 't onrecht der grooten niet mee wilde doen, hun huwelijk
inzegenen.

't Was nog vrûeg, toen twce ruiters Brugge vertieten en den weg naâr
Ruddervocrde insloegen. Marcus van Blahwhuize was de eene en hij zou bi;
de echtvereenigrng getuige zijn voor zijn vriend, Jan Yoens, die opgewekt aan
ziin zijdc re':cl.

Marcus wendde nog eens 't hoofd en even rusite zijn blik op de torens
van zijn valerslad.

-- N"*n. zei hij, ik kan hef niet gelooven. clat ons tier Brugge nu met
den trouu,eioozen graaf zou heulen.

-- l)e nragistrat;n gaven ons ontlvijkencle antwoorden" sprak de hoofd-
man der \Mitie Kaproenen en zij verborgen hun ware tledr:elingen" Maar ik
ryeet meer dan ze vermoeden" Zii zijn naijverig op de bloei van Gent, dat zijn
ouden luister terug wint en cr wordt tegen Gent gekonkeld.

- Maar ziin uw inlichtingen wel juist ?

- Zoaals ik u zei, ziut men op het volgende plan. Veel koopwaren ko-
trnen over iie l-eic naar Gent. De tsruggelingen rvenschen een vaart van Deinze
naar hun stad. Dan zullen ze alie moeite doen, tlm de schepen der I-eie te
Deinze naar Brugge a{ te leiden. En zoo trerijgt Gent een zlr'aren slag. De graaf
ieeft veel geld noodig en vraagt aan het uitgcputte volk nieuwe lasten. ûent
weigert 2e... er zijn nu anclere v{ionden te heien dan die vân 's graven gelcl*
hist.,. tsrirgge zal betalen en krijgt in ruil Ce bc'geerde oaari.

-- En zou daarom eigen broederen in den rug stooten, hernam Marelts"
Gi-i oordeelt niei l:efeiijk over niijn staci.

- O, ik zeg niet, dat c{e gànsche bevolking van Brugge daaraan mee
doet, alles wordt in 't geheim gekonkeld, maar mijn verspieders liouden mij
goed op de hoogte. En de rnagistraten van Eruggc vleten, dat ze nu veel
kunnen verrichten buiten het volk, dat door al het lijden zco willoos en gela*
ten schijnt. I\4aar de ellende heeft toch ook verbitteriu;; gezaaid. Die zal
uitslaan als een helle vlam. Ik hoop, dat de onderhandelingen van den graaf
rrèt de Brugsche magistraten nog eenige maanden zutrlen duren. De tijd is
onze machtige bondgenoot. Laat het volk wat aansterken.

Iri zooverre ben ik het met u eens, tlat het volk van tsrugge niet sa*
rnenspant tegen Gent. Onder de magistraten zijn er sluwe" inhalige kooplie-
clen, die zeker geneigd zouden zijn om terwille van een voondeel clen graaf
alles toe te geven.
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De hoofchnan'der Witte Kaproenen clankte genegen en door de Keteiaars om-
rlngri reecl hij voort" Aan een cnlciraai der dreef, wachtte een uieurve verras-
sing. flaar slonci cen grocp irreisies. in't rvit, en getooicl net groen en bloe-
rnen. En plots hieven ze eerl .,veikoinstlied aan, dat als net zilveren klank
,i.,nder het geblacierte ruischte. Ze rvuifden met takken er gingen deri stoet
voo!'of .

Bij clc hut slonLl tsaldivin. ciie zijrr pleegclochter bij derechierhand hield.
ûok À{arcus vrn Blauwhuize bewonderde de bruid. Klara was beeldschoon
cn hct langc, rr.'itte gewaed si:rdc haar als een vorstin.
, Jan Yoens steeg af en trad nader. Hij boog zich voor zijn verloofde en
kuste haar cie hancl. Dan begroette hij hartelijk den over:te cler Ketelaars,
en knikte de mannen en vrouwen in 't ronde. toe.

Nicolaas Piicke kwam uit de groep met Martha.

- lVleester, zei hij zacht, de vuages uit Gent is el en het feestmaal wordt
gincis onder cle boornen bereid.

- Dat is goed... En weldra zullen we ook uur bruiloft vieren...
ft!,artha blc;osde, maar lachte toch... Och, ja,'t..was allemaal in orde tus-

schen haai en Pijcke.
Hoorngeschal klonk en de bruidstoet werd gevlormd. Yoens gat aan Klara

den arrn. Armand, die getuige . was voor Klara, stapte naast Marcus. De
rnaagclekes gingen zingend voorop. Al de Ketelaar\, met ,rrouwen en kinde-
ren volgclen. En zoo krvam men aan een altaar, in 't bosch opgeLicht en waar
de priester wachtte.

De huv,'elijksplechtigheid begon nu. De geestelijke vereenigde Jan Yoens
en Klara Moreels als man en vrouw. En nadat hij den zegen uitgesproken
had, klonk nogmaals een lied der meisjes.

lr}y'at verder stonden de tafels gedekt, planken op schragen, belijnd met
even primitieve banken. De takken met het jong gebladerte welfden een heer-
lijk dak. Yoens had voor bier en wijn, pasteien en taarten gezorgd en de
Ketelaars \'v:rren naar hartelust in de bosschen der edelen op jacht geweest.
Er heerschte ni! een vroolijke sternming bij al deze bannelingen. Jan yoens
hield aan 't einde een rede. Hij beloofde de l(eteiaarsdochter steecls te tre-
minnen en te eeren" Nattrver 1vâ,s nu het verbond geworclen tusschen stad en
land, iusschen ;rbeiders in cie stccien en clie van buiten. Hij rvees op de na-
derenden strijd.

- Hoe eer,.hoe liever I riepen de ionge Ketelaars. Wij zijn gereed.' Maar Yoens. toonde het gcvaar van ontijdigheid en der nooCzakelijkheict
van onderhandi:lingen. En de ondere Ketelaars knitr<ten toestemmend. Men
stond aan den l'ocr-âvond van cien stri.id, gewis, maal deze kon slechts ge-

"lrrkl<en na een rlegelijke voorbereiding.
Den vclgelden morgen voerde Jan Yoens zijn vrouwtje mee naar Gent...

En 't dcheen clen ouden hoofdman der Ketelaars, of zijn hut nu veel sombdrder
\?as gL\t'orden. Maar hij zei : < Klara is gelukkig en miin taak jegens haar
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is afgectaan... irriend Moreels in
plicht... Vlaancieren vrij... en dan

Hemel zal mii zegenen. Nu nog een
ik gerust hef oude hoofd nederleggen.

den
kan

'T' BEGIF{ VAN DEN STRUD.

De partij der Witte Kaproenen te (ient \,\ras nog niet sterk en cle graai
had er onder de edelen en rijke poorters veel aanhangers. Jan Yoens wilde
den strijd uitstellen, tot hij .ineer steun had van elclers. Een onvoorziene
gebeurtenis echter bracht dc verbittering tot uitbarsting.

Jan Yoens had wcl goede inlichtingen over gekonkel van Brugsche rna-
gistraten met den graaf. Alles werd nu bekend.

De graal r,.rilde een tournooi te Cent houden en daarvoor eischte hij een
hooge belasting. De Gentenaren weigerclen te betalen.De Bruggelingen wilden
wel geld aan den graaf geven, lnaar ze stelden een voorwaarde. Uit Frankrijk
kwam vee! graan"De schippers voerden dit over de Schelde en Leie naar tent,
waar het verkocht rverd. De Bruggelingen begeerden cle graanmarkt in hun
stacl en vroegen tiu aan Lodervijk.van.Male de toelating een.vaart te graven
van Deynze naar Brugge. Dan zouden de schippers niet rreer mogen voort-
varen naar Gerli., doch moesten het nieuwe kanaal volgen, om het kor,.n op
clc markt van Brugge te brengen.

De Vrijdagrnarkt te Cent zag zwart van volk.

-_ netrt g-e 't nieuws gehoorà ? vroeg Nicolaas ,Pijcke aau eell kennis.

- Naiuurliik... Brugge toont zich weer trouweloos.

- L,n de graal niet minder ! Maar zal dat nu gebeuren, zullen de Schel-
cle en Leie ûcnt behooren of Brugge. 't Volgende jaar een vaart van de

Schelde naar d^ Leie... de graaf geeft gemakkelijk... en de scheepvaart ligt
hier stil i

- En dan heeft Gent, rvat het verdient, zei een jonkman, die opzichtig
gekleecl was, en Nicolaas spottend aanstaarde.

't Was Walter Ruysch, die nu u,eer in Gent roncl liep, toch mei-st nlct
soldelliers van den graaf. .

- Walter Ruysch ! kreet
inliters zoo iets rvorden, hé ?

-- Cij kunt niel verdragen,
verzettcrr, och arrne, Cent tegen

. -- Zu'ijg verrader... Wat
-- Mag ik niet luisteren ?

- 0m spion te zijn ! Och,
irernam Nicolaas. wij cioen niet
rnet elkaar af te rekenen...

- En ik met u... Ik weet

Nicolaas. De hofnar van

cjat ik clen graaf trourv
clen graaf !

doet gij hier ?

den graaf. gij wilt

blijf. Gcnt n'il zich

ieder mag hooren wat hier besproken wordt,
als sommige valschaards. En wij hebben nog

't een en ander van Bellenr...
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- En ik vl.;n Klara... nu rnevrouw Yoens.

- Maar hoe lang ? Ze verbergt zich met haar mau.

- Aangekleede aap ! riep een wever, en hij sloeg Walter Ruysch den
hoed over de ooren. Weg valschaard ! voegde hij er dan bij. Gij moet nu
onder geen eerlijke menschen komen.

Walter siste van nijd en keek naar een soldenier, rnaan deze vras haastig
om uit de woelige rrenigte heen te gaan.

- Nicolaas, wij zullen elkander wel eens ontmoeten ! dreigde Ruysch.
Te rnidden der markt ontstond een heltige beweging.

-- Vr/at is ginds gaande ? kreet Nicolaas. Er moet weer een mare ge-
kornen ziin.

Met zijn gezellen drong hij naar voren. Op het plein stond een steenett
kruisbeeld. Een havelooze vrouw lag uitgeput op het voetstuk. Ze scheen
geheel afgemat.

- Moederke, wie zijt gij en vanwaar l<omt ge ? vroeg er een uit d*
rnenigte.

- Dat is Betteke I riep Nicolaas, clie zich met zijn kioeke armen eer
weg had gebaand, Betteke, de u'eduwe, welke ginds aan.deu kant der markt
rvoont. Betteke wat scheelt er toch ? vroeg hij aan de ongelukkige"

- tli ben ter bedevaart geweest, om van mijn flerecijn bevrijd te worden.
* En ge zijt uitgeput, de weg was te lang ?

- Ik Lren ,.rp rnijn oude beenen naar de stad gesneld. Gesneld, hoort ge ?
\Jfant al beri ik :rrm en afgeleefd, rnijn hart klopt nog flink voor onze dierbare
stad. Burgers, nlen illeegt verraad jegens Gent !

- Spreek op ! riep van vân alle kanten.

- $/at is u overkonren, Betteke ? vroeg Nicolaas.
* Drie uren van hier, bij Aalter, zag ik een geheel leger van arbeiders.

't Waren grondclelvers. Ik vroeg aen een pachteres, vrat die werklieden ,groe-
ven. Een vaart, anturoordcle ze, etn vaart van de Leie naar Brugge: om aa{l
de ûentenaren clen graanstapel te onfnemen.

- : Verraat"l, verraad ! tierde Nicolaas. En opgervonclen deelde hij 't
slechtc rrieut,s nrr'c.

-.- Vèrraac1. verraad ! klonk het huilend over de Vrijdagmarkt.

- De Brutgelingen vocren hun snood plan reecls ttit. Ze clelvcn dc
Ya;rrt ! Zoo lien het nieuws rond.

Naar Aalter ! Laat ons clie bencle verjagen en het werk vernielen !

klonk het clan.
Witte l{aproenen sneliien onmiddellijk heen zoncier Yoens raad te vragen

en dreven cle Brugsche delvers rr'e-g.

De graat was zeer verstoord en gebood, dat cle Genteuaren hun witte
kaproenen moesten aileggen, maar Yoens eischte eerst recht.

Rogier Hauterive, 's graven baljuur te Gent, en Gilbert Mahieu, een sche-
pene, ciie het met den graaf hield, trokken naar Male, rvaarheen de graaf zicn
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ulregeven had, our hci verzet tc breken. Nicolaas wlide Yoens steunen cn sloopr
ook naar het slot. tret'ler begreep wel, dat te Male een plar: zou ontworpera
worden om ûent te treffen. En inderdaad, I-odervijk hield r"aarl met ziin ge-
trouwen, De valsche :;cheperre van Gent, ûilbert À4ahieu, stelde voor list te
gebruiken" De baljuw rnoest naar Cent gaan en zich inet zijn ruiters op de
Koornrnarkt opstellen; Gilbe;'t À{ahieu en anderq voigelingcn van den graai
zouden niet een trende krijgsiieden binnenrukken en dan konden Yoens en
tle overige i:verslen gevangen genomen worden. Waren de leiders uit de,n

lveg, dan zouclcn de volgelingen zich wel onclerrveriren...

'i W;s laat gewortle;r er.r rii. {,-i,::.nl errr rJc riarit}i,.'ijen hatlcl*n dirchtig den
wijnbeker: aangesproken.

-- nùiill*:i: qr.'ii nog een ir.,iirltls!ing dûen, ik heb gten l*st grn lcr'cis t? gâan
slape:ii, rri de b:.iljur^,', F(cigiri li:lltÊrive, liJi scheFt:ne i\'trahitu.

-- j;r, il;,trii rvr: etrir !r:,rli iruTt.le iii 'i iiark rottddolerr, il:rn kLrurrerr de
wijndai'rpeir \/!r,rt \.en/irlei{cfi "

De beide eclelen begaverr z:i,-:h clus jn den iir,ri. Aan't Tirmanreirt schitte;r'-
r,len de sterren, riraar hiervoor h;rdelen ile rvandelaars thans gee,r ong. Z':r

spraken over het ptran iegen Cent en schepene MahieLr zei op eer: too:i çarrt

haat :

- 
i!a, Jân Yuerls, r.r\1' Llrrr zijlr getelcl !

-- Ge schijr,l diert horliclman:neer ie veracltten r-lar wic o,rk, sprak.dc
h-r;rlirrw'. llebf g,' r.ellicht c{ji-r VriL-1c legeil lrt:rn'.i

-- Welnu. ja. waarorri zou ik ntijrt verachtiug viiLlr heilr l'ur|rrrgeu ?

Lhrze rvedelzi!,.lsche.vuoroude'rs zijn afkornstig van llanime. Zijn st*;uvar{er
lrectte Jan Fiet, de mijne .Jar"r Baest. De eerste bclectlisde up schandelijke
wijze dcn laatst,:; daardt.ror ontstonri ,;tn bl*eriigs veete" f)e Yorir-rser \-!lii-rzer;l

clat alles vergelen tr irebben_, maar de Matiieus l'trgeveri niet ! liu daar,or:n

nloei jan Yoens vallen.
'-* Doch gi.'rveet, rlat c1e graai zijn vonnis zai strijken"'iroutue:rs gij zclr

hebt hEt pian ,.rrriu,orperr. heni naar het kasteel te voeren, legeiijk nlet rii)
uverige latldrrriers.

-- lk ken onzen lteer Lotlewijk gcfiûrg. rlrti ir-- rr'.-terr, elat;liin stlat niet
licht zal zijn. Err nroest ik ir tlc hitte rran den stri.lci zoodanii{ irr ir'oetlc ûnt-r
steker:, ciat ik Yoens een door-lelijiren slau iorblacht, rvel clair zou [le gtfiîî
rnij zulks niet euvel duiclen.

Op iiit oogenblik vemaruen de edclerL reir geritsti in tlt struiken.

-- Wat is clat ? riep &lahieLr eenigszins veischlikt.

- 
L')ch, een leebok ot een hett, ctrat losgeraakt is. ûe \,\rcet, tlxt hr'ci'

I"-odervijk er hier een volledige uienagerie op n,'i ltcLr,,1t-

Dc r'.ranclel;rars vervolgrlcn hun u'eg. Een soitknicl sfiro:ig h:,rsti{ o1',

het pacl en snelde naar cle bijgebouu,en van 't kasteci.

- Jan Yoens' leven is iu gevaat', tnontpeltlc Nicolzras, r.vant hij \t'a-s (le

II
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reehûk, Nicolaas clie zich als krijgsman, doch eigenlijk als verspiecler te
tl{ale bevond. Er rncet een monsterachtig plan gesmeed zijn tegen ons, ver-
volgde hij. De scheinien spraken van een:gevecht. Oogen en oooren open
dus tot heil onzcr stede !

De jongeling sloop in het gebouw, waar de solclaten verbleven, en legcle
zich tliep ontroercl neer, niet.om ie slapen, doch om rustig na te denken. Rust
kreeg lrij echter niet. ondcl cle solcleniers bevond zich een tenger jongeling,
uit Italië herr,r':arts verdwaald, en die niet bestancl was tegen de guurheicl
varl ons klirnaat. 

,

Nicoolaas hacl hem reeds den eersten dag opgemerkt en gevoelde inniq
meelelijden nrc't clen ongelukkige, wiens geitel reeds getreél ondermijnd
scheen. Nu lag hij naast clen kranke en hoorde hem steunen en klagen. Soms
werd rtre Italiaan overvallen cJoor een schrikkelijke hcestbui, welke zijn borst
dreigde te scheuren

- Is dat nu gedaan meJ al dat getrompet ? tierde een ândere soldenier.
Ge helet nrij te slapen met uw gebuchel en geblaf !

De kranke wilde zich beheerschen; voor een wijle gelukte het hem,
maar eensklaps kreeg hij zulk een geweldigen hoestaanval, dat hij er schier in
verstikte. De rur.ve soldenier sprong woedend recht, greep den zieke en wilde
henr buiten sleuren.

- Houcl op, u,reedaard ! kreet Nicolaas. Schaamt ge u niet om dezen
ongelukkige zoo woest te behandelen ?

En met een hevigen stoot deed de Centenaar clen barbaar op den
grond tuimelen. De 1aal geraakte in rep en roer. Vloekend rees de gevallen
krijgsnran overe!ncl.

- 0czellen, buldercle
raderlijk rvierp hij rnij op

- P'uiten met clien
geen tijd van vechten !

hij, cleze nieuweling wil
den vloer !

rustverstoorder, riep een

rnij de wet stellen. Ver-

oud gediende. 't Is nu

- Morgen zal ik u weer vinden, dreigde de barbaar.
Eenige solclaten grepen Nicolaas vast en zetten hem op onzachte wijze

aan e'le deur.

- Vecht met cle apen van den graaf ! spotten ze. En voor een nieuu,e-
Iing zou ik rnij rvat koester houden.

't Voigencle oogenblil< lag ook de kranke Italjaan buiten.

-- Barbaar-sche huurlingen ! zei Nicolaas tot den zieke. Kom, ik zal een

schuilplaats vooor u zoekeir.

- [211]ç, dank, tnurnlelcle clc Italiaan in gebroken Fransch. Ach, ik heb

zoooveel van hen te lijden ! Maar't zal niet;lang nieer duren. Hier is alles
krank. En de ongelukkige drukte zijn hand op de borst. Had ik maar naar

mijn ouriers willen luisteren, vervolgde hij droevig, dan leefde ik nog vroo-
liik in het Arno-clal ! Maar ik wilde wijzer zijn dan mijn vader, en mijn eigen

weg zoeken in tle wereld.
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-- Vat rrioed, hernarn Nicolaas, ge zult genezen. Zie, hier is nog een
klein gebor,r!v) r..vaar \ve rustigel' zullen liggen dan bij die zelfzuchtige ge-

hiiuolaas trok een deur open en tastte zoor zich.

- Een verlaten stal, ging hij voort, er ligt nog versch stroo. lk zal een
cleken halcn vorr n,

F{i.i hielp rlen italiaan binnen en liep snel naar den hoofdstal, vanwaar
hi.! nrrt rcn tlil;ke paartlcdeken terugkeerde.

- Dank, ciank, herhaalcle de zieke. Nooit zal ik uw goedheicl kunnen
vergeten. &laar hoe kan ik ze vergelden ?

En terrvijl Nicolaas den ongelukkige een leger bereidde, zei hij vriende-
rijk :

- Krvel ciaar uw hoofcl niet mee, maar tracht te slapen ! Etr als ge
hoeEten moet, cioe iret vrij uit.

hjicolaas w:rchtte op den morgen. Reeds vroeg \Àras hij op. Nu moest
hij nog r,eer nieuws pogen te vernemen over de samenzwering- tegen Gent,
en dan, als cle winci terug naar de geliefâe stede, om Roeland te doen stor-
inen, iile poorten te laten sluiten, de gilden op te roepen.

- 
w221 is nu die vechtersbaas ? klonk het eensklaps achter Nicolaas.

Daal stond c'le barbaar van gisteravond.

- 
Ziit ge gereed ? tierde hij.

- 1", t<om maar aÎ, antwoorde de Gentenaaf kalm.

- Bereid u voor clen r.lood ! snoefde de soldenier.
T:ot alle antrvoorcl gaf Pijcke den pocher een klinkenden kaakslag,

zoodat cle huurling in eèn grooten vlierstruik terecht kwam.

- Hebt ge gcnoeg ? vroeg Nicolaas spottentl.
De soldaat krabbelde overeincl, en razend en tierend wilde hij den Gen-

tenaar vastgrijpen. ^&laar deze was op zijn hoede. Bliksemsnel pakte hij zijn
vijantl orn hct irritlciel, clroeg hem naar cen vijver en u'ierp hem hals over kop
in'l rçatrr.

- Ecn barl zal uw verhit bloecl wat afkoelen, sprak hij bedaard.
tr-)e anclere solcleniers kll'arnen haastig toegeloopen. Ook s.childknapen

cieir etlelen sneldcn ter plaatse.

- Die nieuireling, clie verloopenVlaming heeft te veel praats ! riep een
tuit tiien hoop. We moeten hem dat afleeren !

Scmnrigen hielpen den clrenkeling op het droge.

- Gezellen, r,vreekt nij ! bulderde de laatste, die schijnbaar zelT een
nieuwe aanraking met Nicolaas wilde vermijden..

En schildknaap tracl op onzen vriend toe en hem vlak in't gelaat be-
zienrle. riep hij luide :

- ffi2nnsn, een verrader ! Deze vermomde soldaat is een Gentsche
spit'n. ik ken htnr rnaar al te goed. I-la, Nicolaas Pijcke,'k heb u wel gezegd,
dat r';e elkander zouden weervinden.

t3



t4 'T VLAAMSCII GEZIN

__ Een verrader, een verrader ! klonk het allerrvegerr cn rneti u'ilcle
Pijcke te lijf.

Een ridder verscheen om den hoek van het kasteel. 't Was Rogier Hau-
terive. Nicolaas verbleekte een wijle, hij had Walter Ruysch herkend. Walter
vertelde nu aan Rogier van Hauterive zijn ontdekking en weldra lag de arme
Pijcke in een somber gevangenishol. Wanhoop beving hem. De morgen kroop
traag voort. Soms spro.ng Nicolaas in een vlaag van hevige vertwijfeling van
zijn stroohoop op, stanrpte tegen de deur, rukte aan de tralies van het ven-
sterke, aan de spijlen der opening, langs waar men den gevangenen het eten
toewierp, urroflg de vuisten, maar moest toch eindigen met zich gelaten weer
neer te zetten, v.'ant hij was gevangen op het kasteel van Male... in het hol
van den leeuw ! Hij dacht aan Martha..,

Rond den noen vertoonde zich het grijnzend gelaat van Walter Ruysch.

- Ii; korn u wat gezelschap houden, spotte d: tafaard. Ge zit hier zoo
eenzaam- Wat heb ik gehoord ? Wilt gij schepene van Gent worden ? Maar
neen, ik weet nog een aangenanter lot voor u. Ik zal mijnen heere een gunst

afbidden .r1 fie,n vragen dit luikje te mogen toenagelert en den sleutel der

deur in de veste te werpen. Dan sterft gij den hongerdooci. En binnen hon-
r:lerd jaar vinden ze hier een geraamte. Ik zal Martha troosten...

- Monster ! kreet Nicolaas.

- 
Neen, uw vriend ben ik niet, maar ik heb 't u wel gezegd, dat we

elkander nog zouden ontmoeten. Ik weet waar Martha u'oont. Ze zal nu miin
lief zijn.

liog eenigcn tijd bleef cle ellendeling den gevangene bespotten. Eindelijk
verrvijderde hij zic.h.

Weldia hoorde de rampzalige Pijcke'voetstapptn

- Daar z;in rnijn beulen, rnompelde hij. Ruysch' duivelsch gelaat zal

weer voor het luik verschijnen'
Maai neen, rnen stak een sleutel in het slot; het verroeste iizer knarste

en de zware, eikenhouten deur vloog krakend open"

Daar stond de Italiaansche soldaat.

- Rap, sprak hij driftig of 't is te laat ! Ge zijt. vrii !

't Scheen Nicolaas of alles rond hem wentelde.

- Talm niet ! clrong de krijgsman. Uw leven staat op't spel'

À4et een sprong was de Gentenaar buiten. Diep ontroerd greep hij ziin

redder bij clen arm.

- Viug, vlug, hernattt deze, of alles mislukt ! Ik moet de deur sluiten'

Vraag niets, rvii hebben geen stonde te verliezen.

îVeer knarste het slôt. Dan rroerde de ltaliaan den verbaasden Nicolaas

mede.

-- verschrril u achter clien pilaar, sprak de soldenier. Ik ben dadeliik bii

u terug.
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Terwijl Pijcke zich verborg achter een dikke steenkolom, snelcle zijn be-
vrijder naar boven. Tien minuten later .was hij terug.

- Nog juist bijtijds, sprak hij trijgend.

- Goede vriend, verklaar mij alles.
* Ge hebt u gister edelmoedig gedragen tegenove{ mij. Ik besloot al

het mogelijke te doen om u te redden. Nu moet ge lveten, dat de dochter van
den cipier, de beminnelijke Elza, mij zeer genegen is. Ik sprak haar over u.
En toen ze hoorde, hoe gij eigenlijk door mijn schuld ontdekt waart, stemde
ze er in toe mij te helpen, om u te bevrijden. 't lùy'ercl hoog tijd, want men
heeft een gruwelijk vonnis over u gestreken"

- Ik weet het, mijn vijand kwam het mij zelf vertellen.'

- Flza dan gaT mij drn sleute I van uw kerker. Ik kwam u dus verlossen
en heb nu den sleutel rap teruggebracht. Nauwelijks had Elza hem op de
gewone plaats gehangen in de kamer haars vaders, toen de schildknaap,
Walter Ruysch, in de cipierswoning verscheen. Hoor, daar zijn de beulen.
Opgepast, alle gevaar is nog niet gerveken !

Zware voetstappen wcerkionken. De beide vrienden hielden den adern in.

- Ja, ik wist wel dat Rogier van Hauterive mij die gunst niet weigere.r
zou, riep Walter Ruysch on hoogmoedigen toon.

De graaf had het lot van den gevangene in de hanck'u van zijn Gentschen
baljuw gesteld. Immers die spion is een Centenaar. En nu mocht ik zijn straf
bepalen. Welk geluk L la,'k heb een wit voetje bij den baljuw, Ha, hier zijn
r.r'e er !

Walter Ruysch en een drietal zijner vrienden stonden voor de cel.

- 't Is te duister, om hem te zien, hernarn de eerste. En spreken, daar-
voor is hij veel te koppig. En nu, Nicolaas, goede reis naar de eeuwigheid !

Nietwaar, ik houd mijn vroord en 'k beloofde niet te veel, toen ik u voorspel-
de dat we elkander zouden weervinden, Bekommer u niet om Martha. We
zullen samen vroolijke uurtjcs hebbcn.

De Gentenaar sidderde, bij het hooren van de hzincrslagen. Weinig,had
het gescheeld of dat somber hol ware zijn graf geworden. Diep ontroerd
drukte hij de hand van zijn vriend:

- Ziedaar . hoorde hij zijn vijancl zeggen, 't lr-rik is toegenagel-l. En
nu gaan we den sleutel in de gracht rverpen. Binnen een eeuiv kunnen cle

menschen zich suf peinzen, r,viens geraamte hier toch wel Iigt. En dan naar
Gent, om er de muiters neer te slaan I

De schurk en zijn gezellen keerden naar boven terug.

-'En nu opgepast, lluisterde de Italiaan tot clr-'n ontsnapte. Alles kan
nog rrrislukken.

* .Wat rnoet ik doen ?

Hier blijven tot dezen avond. Straks vertrekt cle baljuw naar Gent.
Morgen rnoet er daar wat te doen zijn. Dan wordt alles rustiger op het voor-
plein. Maar Elsje heeit mij gesproken van een geheirrrr gang. ln mijn zenuw-
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achtighciti heb ik iriar nitt l','t'i bril'eiren.'k Zal haar. liog eells vragen. F{oud
tu dus strl tct ik teluglcrer..

De krijr',srri:rii bieeï lang, ii,eg. Eeist tu'ee uren later keerde hij rveer.. Wat
\\,as er in clicn tijcl al irr I\,colaas' hart omgegaan ! l-ioop, blijclschap, r'rces
voor nieuwc ontdekking, allci.lei ger',-a..iru,oitlingen bcstormden heur. Eincielijk
was zijn rr:dcler claar weer.

- 
Ii< ben lang lveggebleven, niet u,aar ? À,laar ik rverd nognraals dr-ror

hoestbuirn overvallen eu lr.ioest ik hier gekonrerr ziin, 'k zou ons beir,ien
verraden hcbbcn.

-- 'k \lreer;. clat ge u te rreel overspant.

- 
Qch, ik ben toch ten cloocle gccioencl. Ik voel het en ik noerrr mix ge-

lukkig, dat ik ticzc claacl voivoereu rnocirt.

- 
Edele l'riend, rnurrnelde Nicolaas, hern de harid drukkencl.

- 
Maar sprekcn n,ii nit:t o\/r'r' nrijn ku,aal. Hiel heb ik ck:n slcutti i'arr

een geheinrc cleur.. Volg rnil !

Beick: jongelingen kropcrr clo,.rr cen uauvve zijgang, rvelkc uitgaT o; cerr

gewelfcl portaal. Een kleine dellr vertoonde zich irr cli:n venveerclen nrul-ll.

-- Kunt ge z\r,,crrrrreil ., viocg cie ltaliaarr.

- 
AIS eer; r,isCh.

- Hier hebt gij rien sleutel. Wacht nog een uur oi zoo. Ge zult ecn steen
tc:gen clezc tlcur lioorcri boiiscu. l"lct is het sein, clat alics veilig is. Open tian
de deur. lJene den u zuit gc ile rreste zien. Laat u zoo stil niogelijk in 't u'ater
vallen €r.i Z\rc!n naar clor overkant. Daar vindt ge nrij met drogt'klr:tLrtrerr
en nret ecn llairicl.

- 
Eclele, edele, i'riencl, hoe.. .

- 
lli ns'eyp geen clank:lan. (ic zijt begonnen nret nrij te besclicrrnr-lr €ll

dus zou iii rvet laT nroeten zijn. orn u âau Llw lot over te laten.

- 
(jc rriot:t rnij vergezellen naar Gent. Wc zullen u alr'; cett brr,rctler

\/erzorgen.
-- Gc zijt n'el goecl. Nlaar neen, ik rvil

r-nij is getn kruitl rncer gc\\:iissen. Ik zal dra
Brugge gaau stt'rven.

- 
Doch qls rnen u ontdekt...

-- Wces gerust; ouze ntaatregelrn zijn goecl genolncll. Trourt'etts ltie.
rnancl trvrjtclt aan uu' lot. iecier nieent, dat ge levend ingernetseld zijt'

- 
Zeg rnij dan tenurinste uw n:taul, opclat ik dezcu tttijti lcvett lan,q itt

dankbare gcclacl-rtenis houcle.
('1 \'rrr\'ol!.r,.

hier nog bliivcn bij EIza. \-cor'
bij cle broeders van Sint-,flari te
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