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Filips Van ^ArteveldeRoman door A. HANS.
(Vervotg).

Jan Yoens wirs rrintlgereden (biz. B).

- Ik heet Antonius Perea en gij ?

- Nicolaas Pijcke.

- welnu, Nicolaas Pijcke, doe wat ik u gezegd heb. En daar wij straks
geen tijcl zullen hebben om te spreken, zeg ik u thans vaarwel. Ik ben blii
te hebben kunnen toonen, hoe dankbaar ik was voor uw tusschenkomst van
gisteren. Reeds lang rvercl ik getergd en getreiterd op allerlei wijzen, en toen
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ik uw vriendeliik en zacht woord hoorde, werd ik tot in 't diepste van mijn
hart geroerd.

Met tranen in de oogen omhelsde Nicolaas zijn redder. Maar deze maakte
zich los cn snelde snikkend naar boven. Nicolaas wachtte dus op het afge-
sproken teeken. Meer dan een uur verliep; het scheen den jongeling een eeu\,v

toe. Eindelijk trof een steen de deur. De bons weergalmde door het portaal
en de gang. Drittig stak de jonkman den sleutel in het slot. 't Kostte moeite
om de stramme veer te doen springen en ook om de gezwollen deur op hare
knarsende hengels te laten draaien.

Beneden hem lag spiegelvlak het water. Een oude plank stak bij de
wijze van drempel aan het poortje vooruit. Behoedzaam trok onze vriend d:
deur toe om geen achterdocht te wekken,draaide het slot om en stak den
sleutel bij zicir. Hij dacht aan ziin redder... Immers de geringste bijzonder-
heid...'t rlemis van een sleutel... een open deur... kon hem in gevaar brengen.
De plank moest geheel vergaan ziin, want't volgend oogenblik brokkelde ze
onder Nicolaas' voeten aT, zoodat de jonkman in de gracht zakte.

Snel zworn Pijcke nu naar de andere zijde. De ltaliaan hielp hem aar:
land.

- Vlucht spoedig ! fluisterde de brave soldenier. Verwissel onderrveq
van .kleeren, ze ziln in een bundeltje aan uw paard gebonden.

- Hier is de sleutel. De deur is gesloten...

- Vlucht, vlucht, men heeft misschien het gekraak der plank vernomen !

Nicolaas wilde nog afscheid nemen, maar zlin redder trok hem angstig
naar het paard, vezelend :

- Ik bezvreer n) talm niet langer; ik hoor stemmen.
Snel besteeg de Gentenaar het ros, de Italiaan bond den teugel los, en

dien aan zijn vriend overreikende, sprak hij zacht :

- Voort nn, draaf als de wind, en vaarwel, Nicolaas !

- Vaarwei, Antonio !

Nog een innige handdruk en het paard snelde r,r'eg.

- Hij is vrij ! juichte Perea in stilte en hij haastte zich orn aan Eeza
't blijde nieuws te gaan melden.

- Vrij ! jubelde Pijcke... En ik ken de plannen van den vijand en zal
ze doen veriidelen... Martha zie ik terug...

't Vy'erd een wilde ren door den nacht.
Toen Pijcke Gent bereikte, vond hij de bevolking in een opgewonden

toestand. Hij hoorde wat er gebeurd was. Een gerechtsdienaar van den graaf
had in de stad zelf een burger aangehouden, die de witte kaproen droeg. De
\Mevers erschten, dat hij in vrijheid zou gesteld worden. Dit was nog niet
geschied. Integendeel, de ambtenaren van den graaf hadden geantwoord, dat
ieder, die het l:r:nteeken der muiterij durfde dragen, gevangen zou genomen
worden. En nu was de verbittering algemeen.
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De cleken cler rvevers had bevolen den arbeid te staken, tot er recht was
geschied. Jan Yoens was openlijk door de stad gereden en had hier en daar
gezegd : << Mannen van Gent, gij zult uw vrijheid .verliezen, als gij uw witte
kaprôenen aflegt. Draagt ze, tot onze keuren geeerbiedigd worden ! >>

En Fijcke zag bij het aanbreken van den dag reeds, hoe het nu van witte
kaproenen wemelde.

Vlug begaf hii zich naar den hoofdman. Yoens was niet te bed ge-
weest, doch vergaderde nog rnet vrienden. Pijcke gaf verslag yan 't gebeurde.

- 
Ha, de trouweiooze gtaal ! riep Yoens uit. Er is gisteravond een bode

van hem toegekomen, met de belofte, dat de gevangene vrij gelaten zal wot*
den en er geen sprake rneer is van een vaart naar Brugge. Zoo wil hij Gent
sussen, om het beter te kunnen slaan ! Maar wij zullen onze maatregelen
nernen.

Hij ciankte Pijcke voor zijn flink gedrag. Dadelijk werden boden uitge-
zonden. &len v.rerkte in stilte. .. verzamelde op verscheidene punten Witte
Kaproenen en toen Rogier van Hauterive op de Koornr-narkt verscheen met
zijn ruiters en À{ahieu zich met zijn bende blij hen wilde voegen, rukten plot-
selirig uit de aanpalende straten groepen burgers op, die zich aaneen sloteu
en de volgelingen van den graaf bestormden. Het werd een kort, maar hevig
gevecht. L)e rù/itte Kaproenen zegevierden en Rogier van Hauterive sneuvelde.

Ile rnenigte trok naar Wondelgem en ver\ry'oestte er 's graven slot, dat
door geldafpersing gebouwd was. Ook vernielden ze het huis bij de Wal-
poortbrug, waar de graaf gewoonlijk vertoefde, als hij te Gent verbleef. De
striid rvas hegontten,

TE DAÀ{ME.

Jan Yoens nam alscheid van Klara. De schoone Ketelaarster weende.

- Nu zoo z,wak ? vroeg Yoens. Gij, Moreels' dochter...

- Och, vergeef het mij ! snikte de jonge vrouw. lk zou u hier willen
houden... doch ik weet, dat het niet kan...

- Maar Klara, er is geen reden tot vrees. Ik ga immers niet ten striide,
doch alleen voor onderhandelingen. Eergisteren was ik te Brugge, en deze

stad is n et Gent verzoend. Vandaag zullen.'rre Damme winnen... en weer op
vreedzame wijze. Gansch Vlaanderen ziet nu iu hoe er geen vrede en wel'
vaart kan zijn. onder Lodewijk van Male...

'Toch ben ik angstig... Het is een geheimzinnig gevoel, dat me zoo

doet vreezen...

-'Wat 
slecht geslapen... en nu een beetje zwaarmoedig...

- 
'f fs of ik u niet meer zal terug zien !

- Ware het een veldslag, ik zoude zeggen... de dood beloert mij, zooals
elken lMitten Kaproen. Maar Damme zal ons broederlijk ontvangen. Binnen
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twee dagen omhels ik u weer. Straks komt Martha u gezelschap houclen...

- Maar ik ben niet om mij zelve benauwd...
Klara verl,ief het hoofd en zei plots op een anderen toon :

* Ik mocst me schamen. In plaats van u te sterken, toon ik mij ilaulv.
Maar ik heL' u zoo innig lief ...

- En ik ben zoo veel weg, hé ! Maar dan komt c1e betere, de geluk-
kige tijd.

- J;r! (ia met moed... en ik bid voor u, Jan. God en Onze Lieve Vrouwe
hebben ons steeds geholpen...

-Jurst! 
Heb vertrouwen!... Nu zie ik weer wilskracht in uw blik.

Err _{an Yot:ns otnlrelsde zijn Klara, en dan vertrok hij naar Damnte, rvant
de onderhandelingen rnet de Vlaarusche gemeenten onr gezamenlijk de tnacht
der Leli:rarts te fnuiken, waren in vollen gang. Geni hati hem tot l-tooldmarr
uitgeroepen; het verbrttcrde volk sloot zich bij cle kaproenen aan. Dendertnon-
de, Aalst. Deinze, Ninove, \ /al'en in 't verboncl getreclen. fSrugge deed mee en

Jan Yoerrs was er rlet clen burgenlcestcr cloor cle stede gercden algcirieen toe-
gejuicht i.,lrr zou Danrnre vclgen, toeti cle bloeiencle haven.

In eerr der..,oornaamste r,,roningen van Darurtre was een schitterend ïeest-
rnaal ingericht. Jan Yoens ter eere. Danrnte had dadelijk toegesternd den goe-
den stri1c.l aan te binclen. Eu'nu aan ccil banket zou tlren Jan Yoerrs ais een

vorst huidigen.
Nicoiaas Pvcke zat in cle ruime keuken, waar het pelsoneel cle spijzen

bezorgde. Ecn cler beclierrden, nog ce!1 knaap schier, scheen zich van cle

drukte weinig azn te trekken.

- Ik zal mij niet moe nraken, zei hii lachencl tot Nicolaas. Moogt gi.i niet
aan den feestciisch zitlen ?

- l!< bc:n llever hier clan in een statige deltige zaal.

- 
*. zal u bedieiitu, sprak de jongen vroolijk. Bijloo, Gentenaar, 'k wil

de beste brokjes uitzoeken. want ge ziet er mij een liirrcn !ekkerbek uit. Koken
kunnen u,ij hier goed !

- tirj ook ?

- lk zie toe, ot alles goed gedaan n,orclt. Soins schelcl de kok mii uit
voor dagdief er luiaard, ik krijg zelts wel eens een klap, clat ik bij klaren
dage de sterren zie, rnaar erg streng is rnijn baas niet, want ik ben nog van
zijne famrlie, rveet ge ? Maar van koken gesproken, vervolgde cle ratelaa:',
te Gent r-roeten ze die kunst ook goecl verstaan, want er is hier iemand van
uw stad lekouren onr, naar ik meen, bijzondere kostjes voor uw heer geleed
te maken.

lemancl uit Gent, zegt ge ? Eeen kok ? vroeg Nicolaas haastig.

- Ia, het rechte u,eet ik er niet van. Maar dat ciie vreemde snoes[raan
jn de keuken gcweest is, zulks dur{ ik r,,"el onde'r ecue bevestigcn.

- wanneer ?

- Ja,'k heb niet naar clen zonnervijzer gekeken, trouwens de zon scheerr
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niet meer. En cm't uurr'r'erk van't schepenhuis te raaclplegen, had ik geen
tijd, daar ik nroest toezien op het werk. Maar 't kan één uur, misschien trver:
urcn gelcrlen zrjn.

-_ En heeft die rlan spij2en bereid ?

- Hij kivarn niet, om daar met gekruiste annen op cie trank te zitten.
Wat hij l<ookti. of braadde, bakte ol roos.terde, dat mag Joost weten, rryant
een gewoon menschenkind zou in al die koekjes, pasteitjes, taartjes, vla's,
verdolen. Tenminste ;k zal nrijn bol niet kwellen met al lret ratjetoe, ciat hier
rn cle keuken geboren rvorclt.

- Is die '.'reemdeling al vertrokken ?

- 
'k Heb henr daar juist in gezelschap van drie ïlesschen u'ijrr gezien.

Maar wai bekommert ge u om dien snuitet' ? Kom, ik zal u eens onthalen op
zulke lekkerniien, dat ge den ganschen nacht nog uw vingers zult likken.
Gentenaar, Centenaar, ge schijnt uw razenden honger te vergeten !

I,,lict-rlaas beefde over al zijn leden. Haastig stak hij de cleur vau een
aangrenzende kainer open. Hij zag den vreemcleling juist vertrel<ken en her-
kende in hem Walter Ruysch. Woest snelde Nicolaas voort eu greep hern
5ij de kcel.

- Oij... zijn schim... H. Maagd... zijn schirrr ! stotterdc Walter, die
aan ilen kelder van Male daclit.

-- \ggn. niet een schirn... maar Nicolaas Pijcke... uu' lafte rvraak trof
nrij niet. It{aar ik wil r,rreten, wat gij hier doet !

-- l"liets... niets.

- De waarheicl, valschaard... de waarheid !

Plots rukte de jongeling zich los en stormde de deur uit. Nicolaas ach-
tervolgde heur. doch in de nauwe straten bij de kerk verloor hij zijn spoor.

Pijc!..e spocclde zich naar de feestzaal, waar het vroolijk toeging, rvant
de rvijn begon te werken.

Nicc,iaas naderde Jan Yoens en tluisterde hem toe :

- Heer, hier wordt verraad gepleegd !

- Aij raast ! zei Yoens.
De jon.geling vertelde nu zijn ontdekking.

- 
iiij is in dienst van Gillis Mathieu, uw dooclsvijancl, heer !

- En wat zou dat ? ,Hij komt eens afloeren wat wij doen. Dat hij zijn
meester rlan maar ga vertellen, hoe eensgezind wij, tegenstanders van den
graaf. thans zijn.

Yoens luisterde dus naar geen waarschuwingen. Nicolaas keerde naar de
keuken terug.

- Wel Gt:ntenaar, wat cleert u toch ? vroeg cle praatgrage knaap. Eet
nu toch ook eens !

-Zeg mii alles, wat ge van dien vreemdeling weet. Alles, hoort ge !

- C, ligt die snoeshaan u dwars op de maag ? Al sloegt ge me 't hoofd
af, dan nog kon ik u niet meer vertellen. Eet nu eens...
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Maar Nicolaas bleef den ganschen avond somber. En hij mocht wel
somber zijn ! Hier te f)amme ontstond de veete tusschen Jan Piet en Jan
Baest, de starn,.,aders van Yoens en Mahieu. Hier had Mahieu nog verwanten,
die het een schelm als Walter Ruysch gemakkelijk konden maken, een snood
plan uit te voercn.

Dcn volgenden morgen verliet Yoens met ziin volgelingen Damme. Nico-
laas zag, dat de hooTdman bleek i,r,'as.

- Cch, zei deze lot zijn getrouwen dienaar, ik heb gisteren te veel
gegeten. Wij burgels zijn d'at niet gewoon. Ik ben wat onwel, ja, maar in
de lrissehe lucht'zal 't spoedig over zijn.

- !çsns, ik vrees't ergste ! riep Pijcke op een toon van diepe smarte.
De {ientsche hoofduran scheen onvast in zijn zadel te zitten. Eensklap:;

helde hii terziide, alsof hij zijn bezinning verloor. Moest Pijcke, die naast hem
reed, zijn rreesier niet gesteund hebben, deze ware gevallen.

--Laat nrij afstijgen ! monipelde Y.oens op flauwen toon. Een plotselin-
ge ongesteldheid... 't Zel spoedig over zijn... Ieg mij op het gras aan den
kant der baan.

Eenige liecien schoten oritstelcl toe.

- Wat dccrt Yoens? vroegen ze verschrikt.
Help mij onzen hooTman op het gras leggen, sprak Nicolaas gejaagd

Heiaas, 'k vrees, dat hij het slachtoifef is van een schandelijke misdaad !

-- Ik ben krank... mijn lichaam zwelt op... kloeg de wijze man. Gezel-
len...,- en wcer Tlikkerde vuur in zijn oog - voer mij naar Gent... als ik
sterÏ, mo';t het zijn te midden van mijn volk en bij Klara. Ik ben vergiftigd...

- We zullen u naar ginclsche hoeve dragen en snellijk een heelmeester
halen.

- $9911, neen r-laar Cent... Klara...
Men legde Yoens op een paard en onclersteunde hem.

- Lai{e schurken, sluipnioordenaars ! riep Nicolaas en hij vertelde, wat
er gister avond gebeurd was.

Langen tijci lag Yoens stil. Nu en clan kreuncie hij pijnlijk.- Boven de
boomery stak een hooge toren uit.

- St. Bar,'c van Aarclenburg, zei Pijcke, spoedrg zullen we in de stad
zijn, waar we een heelmeester moeten raadplegen.

- Ais Yoens het maar uithoudt tot Aardenburg, fluisterde een der oudste
gezellen. Mij dunkt, hij gaat snel achteruit.

Einilelijk hereikte cle droevige stoet het bedrijvig stecleke (1).

- Waar woont hier een heelmeester vroeg Nicolaas driftig aan een
burger. L-ieze lvees een scheerwinkel aan.

(l) AardenbLrrg bezat een haven naar het Zwin. Nu is het een vervallen stadje in
Zeeuwsch-Vlaan cleren.
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Pijcke liep er snel heen. De barbier en clokter rvas thuis en ging onruid-
delijk mede. Hii onderzocht den kranke en fluisterend vroeg trij aan Nicoiaas :

-Wie is hij ?

- Jan Yoens, hoofdman van Gent ! O, red hem van den dooci !

- De hoofdman der Witte Kaproenen ! Eilacie, dàn zal Gent zijn groo-
ten zoon nu.vertiezen. Tegen een geval van vergiftigilig, als \i,âarvân hij het
slachtoffcr is, vermag mijn kunst niets.

- Naar... Gent. hernarn de zieke op llauwen toon. Naar Klara... O,
zi! zei het me.

- I-lij is stervende, ,mompelde de heelmeester.

- 
Yàens, hebt ge nog ièts tot uw volk, tot Klara, een iaatste lv,:lorcl,

een Iaatst bevel, een gloet ? vrdeg Nicolaas snikkend" zich over cien ongeluk-
kige neerbuigend.

- Klara, Gent... Vlaanderen, murmelde de hoofdnran.
Over het schoon, bleek gelaat trok cle dood zijn scherpe iijnen. De

oogen, waar eens zooveel wilskracht uit straalde, waren nu brekende. De han-
den, die nog zoo kort geleden den witten bevelhebbersstok drukten, plukteu
krampachtig aan de grijze deken. Een blos, zacht als het rood dat 's avonds
den hemcl kleurt, kwam en verdween snel op de bleeke wangen.

Nog een bijna onhoorbarezucht... en de groote Gentenaar was niet meer.
De graaf en ziln aanhangers konden juichen. De ellendige sluipmoordenaar
had zijn last volvoerd. 't Was een sombere stoet, die 't lijk van den beminden
hoofdman naar Gent bracht.

DE JONGE WEDUWE.

Klara... vrouwe Yoens dus, zat met Martha in haar huiskamer, rvelker
meubelen getuigden. dat men hier in de woning van een welgestelden poorter
WAS.

Een tijdje hadden Yoens en zijn echtgenoote zich verborgen moeten horr.-
clen. De graaf had bevel gegeven den hoofdman der Witte Kaproenen aan te
houden.. Maar lang had het niet geduurd, of Yoens verbleef weer in zijlr
woning. Zijn gc:trouwen zorgden voor een flinke wacht. En weldra - w--
weten hct reeCs Yoens Veel aanhangers gansch Vlaanderen door. Hij
was de ziel van den tegenstand. Zoodra de partij goed georganiseerd zon
zijn, wilcle men den strijd degelijk aanvatten. Een slot vernielen, een grafelijk
huis afbreken, een bende gravers uiteenjagen, dat was niet de eigenlijke
worstelirrg, welke vrijheid zou brengen. Indien men in alle gemeenten d:
Leliaarts lron afzetten, de schattingen aan den graaf weigerde, de voornaam-
ste kasteelen bezette en in staat was een leger van den vorst te verslaan, dan
pas kon men zeggen, dat de volkszaak zegevierde.

Klara en Martha hadden over den toestand gesproken; beiden verlangden
naar den vrede, die op recht zou. steunen.,.
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-- iloor, het klept voor den namiddagdienst, rvillen wij er heen gaan,
zei Klara.

- Ia, ik vcrgezel u...

- 
fVe zulien bidden voor Vlaanderen en dat God onze geliefden be-

scherme !

Beiclen sloegen liun mantel om en begaven zich naar het bedehuis. In-
getogen *oonclen ze tlen dienst bij.

-{'oen ze cle kcrk weer verlieten, vroeg Klara op een darne wijzend :

- V/re is toch clie vrouure, zoo deTtig en voornaam

- Nicolaas zei mii onlangs dat ze de echtgenoote is van heer Filips
van Artei'elde.

- Van Arrevelclc... À4ijn pleegvader sprak altijd rnet eerbied ovel ee,.'r

van Artevelde...

-- Den wiizen nran...

- Ja, zoo noemcie hij hem.

- Dat rvas heer Jacob... die eens Gent redde van den hongersnood en

het vreemd gcr,i,cld. Àa,aar hij wercl nadien door het volk vermoorcl.
-:- Juist... Dat zei mijn pleegvader ook en hij noentde het een lage mis-

ciaacl. . .

- FIet was orrclankbaar van cle rnenschen. Nicolaas zei, clat ze bedrogen
\varen gewordeir...

- En is die heer Filip zijn zoon ?

- 
ja... Àlaar hij komt weinig op straat. Nicolaas zegt dat hij zee-

verbitterd is om clien rnoord op zijn vader... Hij rvil met d.e Gentenaars niet
meer omgaan. Flij leidt clus een eenzaam leven...

Zoo spraken Klara en Martha, tcrwijl ze huisrvaarts keerden. De scheme-' ring viel reeds... Klara wist echter, dat ze niets behoefde te vreezen.
Getruuwen waren steeds in haar nabijheid, om haar bescherming te ver.-

leenen.

- O, ik l','ilcle, dat ik tc,ch eens iets hoorcle over jonkvroun, Hilda van
Rozenhove, zei Martha l1a een wijle zwijgens. Waar zou ze verblijven...

- Och. dcnk rriet nreer aan haar ! Gij hebt mij alles vertelcl cn ik heb,_
nog zoo veel deernis rrret cicn goeclen heere Marcus. Die Hilda is zoo vreese-
tijk trouweloos geweest.

- En toch... kan ik nog niet gelooven; dat jonkvrouw Hilda schuldig is...
Zij wist in die clageu niet, wal ze cleecl ... Maar zie eens, Klara".. wat is dat
ginder... die volkstoeloop ',)

- Zeker weer een Leliaart, clien men aanhoudt of een bespieder ! We
zijn bij cnze woning... laat ons spoedig binnentreden... ik heb een afkeer
van al clat stra;rtgeweld..

En Àlartha en Klara spoeclclen zich naar huis...

- c), mociit al die strijd spoedig over zijn, wenschte KIara, toen beiden
weer in de kamer ziten. wat moet het heerlijk wezen, hier 's avonds,
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den geliefclen echtgenoot te ontvangen, nâ het vreedzame werk en geell oû-
rust meer te gevoelen.

- 
( i, 1a...

- ik heb in de kerk geen benroediging gevonden vandaag... Steeds

dreven mijn ge,iachten af, hoe ik ze ook bij den heiligen dienst rvilde bepa-
len,.. Mijn angst kwam weer op.

- ÀAaar ge rnoogt zoo niet spreken, K|ara. Ge wect toch, dat Yoens niets
gevaarlijhs te verrichten hee{t.

Vannacht ook werd niijn slaap steecls gestoord.

- Och ia, ge zijt overspannen. Ge komt uit het rustig bosch in deze nu
zoo woelige stad.

- 
f{231 in 't bosch waren wij ook altijd bedreigd !

- 
't ls rvel 'uvaar. En da,n, Klara, ge hebt veel cloor gelnaakt... De op-

lichting, riw verblij{ te Bellem. 't is al r,vel eenigen tijd geleden, rnaat d:
herinnering daaraan cloet u steeds gevaren zien...

- 
fi9s1 eens, 't lawaai op straat neemt toe...

- Ja... mâar u'e hebben hier niets te vreezen.".
I)e kiopper viel op de voordeur.

- Wre weet is het nrijnheer Yoens al niet ? zei Martha.

- Hlj kan vanavonrl komen, al verwacht ik henr maar nlorgc\il.
Agatha, de dienstmaagd, liet echter den heer vau Blauwhuize binnen.

Deze zag doodsbleek en in zijn blik lag vreesBlijke ontsteltenis, welke hij
niet kon verbergen.

- À4ijnheer Marcus, gij brengt mij slecht nieuws ! kreet Klara claclelijk.
Ach, er is wat rnet Jan gebeurd !

- Blijf kaim, vrouwe Yoens..., tnaar van Blauwhuize verwarde in zijn
eigen wcorden...

Klarr was van haar stoel opgestaan.

- Z:g mij allesl sprak ze op gebiederiden toon. Waar is Jan? (ievarr-
gen ? O{ erger ! Martel mij niet door die onzekerheicl...

- Helaas, er is heirr iets ergs overkomen...

- Dood / O, spreek dan toch !

Van Blaurvhuize l<nikte.

- 
()nze hoofdman is niet meer, zei hij zacht... Er werd een vreeserijke

misdaat'l gepleegd.

- vermoord ! o, ze hebben rnijn Jan veimoorcl ! En met een gil zonk
Klara op een stoel neer.

Martha steunde haar, bevend zell toch ook, en clenkencl aan haar ver-
IooTde, die rnijlheer Yoens vergezelcl hacl...

- Ên Nicoiaas, stamelde ze.

- l'ticolaas leeit... Hij en zijn vrienden hebben onzen edeien hooldman
naar Cent gevoerd...

- Waar is Jan... \traar is mijn ongelukkige man ? vroeg Klara.
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- M.en z:l zijn lijk hier brengen... Ik ku.am u eerst alles zeggên... Te
Danrme hebben sluipnroordenaars vergift in zijn eten gemengd. Zoo troffen
ze clen hclcl, dien ze niet durfden bevechten...

- O, dat men Jan brenge ! riep Klara. Ik zal mi! kloek houden om zijn
llchaarn te ontvangen. trk wist, dat er iets zou gebeuren... Ik mag niet geluk-
kig zijn... De moordenaars.hebben mij eerst mijn vader ontnomen... nu
mijn echtgenoot... O, laat de mannen Jan binnen brengen.

Klala stond weer op en greep den kandelaar. Ze verliet de kamer. Ze
deed haar besi, om niet te wankelen. Ze wilde haar plicht doen, zelf alles
regelen rlr besturen. Ze opende de deur van een ander vertrek, waar een
sierlijke beddelroets was. Hier hadden dikwijls vrienden overnacht, ciie met
Yoens kr,vamen onderhandelen.

- Dat men daar mijn man legge, zei Klara met trillencle stem.
Marcus van Blauwhuize ging naar de voordeur. Klara volgcle hem.

- Op cien iirempe I zal ik Yoens wachten, stamelcie 2e... Neèn, Martha,
weer me niet aÎ.'t Is ruijn plicht... en ik wil den geliefde alle eere bewijzen-

Marcus opcnde cle deur. De straat stond vol van een woedcnde menigte,
die luide clen graaf en zijn hancllangers vermaledijdde.

-- Vrouw Yoens ! kionk het, en de naam rolde over die dichte massa,
en daclelilk wercl het plechtig stil.

De manner, en l<napen ontbiootten 't hoofd. De dragers traden binnen.
een baar lag cle hcoïdnan cier Witte Kaproenen. Klaia boog zich, kuste
bleek gelaat en zegende het met een kruis.

'- I{om, ze\ ze tot Nicoiaas Pijcke, hem toch niet herkennend in haai
geweldige srnari.

Ze grng voor naar het vertrek, dat tot doodenkamer bestemd was. Men
legde Yoens op het bed. De dragers knielden neer. Een monnik trad binnen
en Ias luiclop eenige gebeden.... Hij besprenkelde het lijk met gewijd water.
Dan ging hij heen, door de dragers gevolgd. Marcus van Blaurvhuize sloot
achter hen de cleur. Het volk ging stil heen, om elders het gebeurde te be-
bpreken.

Nicoiaas rvas gebleven en vertelde nu hoe men te Damme aan Yoens het
leven had benoiren. Toen Klara den naam van Ruysch hoorde, zei ze :

- Ha, hij weer... wâarom werd er niet naar mij geluisterd, toen ik zei,
dat men dien Judas moest uit den weg ruimen. Ik heb hem te Bellem aan

't werk gezien en ik wist dat hij tot alles in staat was: Maar Jan zeff onder-
schatte den schurk... O. lt:j weer..

Ze zweeg even en hernam dan :

-- À4artha, roep Agatha, wij zullen mijn heere afleggen. Neen, tracht me

niet rveg te zencien... zell wil ik hem in alles de laatste eere bewijzen.'..
Ze beheers.:hte zich, cie ongelukkige. Nicolaas en Marcus begaven zich

in de huiskaller en Pijcke vertelde er nadere bijzonderheden van Damme. En

aan het riitd zel l an Blautvhuize :

Op
het
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- Een vreeselijke slag voor onze zaak... Wie zal Yoens vervangen ?
Niemand heeft een invloed als hij bezat, niemand die gave van 't woord en
clie kracht van handelen. De graaf heeft daar te Damme een groote overwin*
iring behaald....

- Maar er zal een andere leider opstaan, sprak Pijcke.

- Wie ? Niemand kan nu Yoens' plaats innenien. O, ik weet, wat ik
zeg. Hij had een groote macht op het volk. Hij won alle gemeenten, vernietig-
de het vtrzet, cntmaskerde de Leliaarts, werd alorn toegejuicht, bracht veq-
zoening loor plaatselijke geschillen en bezielde allen voor Vlaanderen. Heel
clie arbeid ligt nu neer.

- Maar ge zijt zoo zwaarmoedig, heer Marcus.

- 
(), ik oi'erdrijf niet, Pijcke. Ik weet, wat ik zeg. Ge zult aan nijn woor=

Cen terugdenken. Arm Vlaanderen !

ARME HILDA.

Op een kalteel buiten Rijsel vertoefde Hilda van Rozenhove.... Daarheen
had de graat haar van Wondelgem geleid... Haar vader verscheen niet. Toeu
ze een rveel< oç, hem had gewacht, kreeg ze het bezoek van Lodewijk van
Male, die intusschen in verscheidene steden was geweest, om nieur,ve inkom*
sten te zceken. Hij deelde toen aan Hilda mee, dat ook haar vader door de
pest weggenomen was. Die leugen vertelde hij mel zooveel omzichtigheid,
gevoel en medelijden, dat de jonkvrouw aan de waarheid"niet trvijfelde. En
de graaf liet haar weer een week aan haar droefheicl over; de kastelein van
het slot liad strenge bevelen, om haar op vriendelijke wijze te verhinderen
heen te gaan. Ook mocht hij niêmand bij de ongelukkigg toelaten.

Na iie tweede week keerde Lodewijk van Male terug.

- l{ilda, zei hij, na haar weer over haar verlies gesproken te hebben,
ik heb nu een nlicht jegens u te vervullen. Gij staat alleen op de wereld. Ge
blijft onder miln bescherming efi zoo handel ik geheel naar den geest van uru
edelen vader !

- L.aat mij naar Rozenhove terugkeeren ! smeekte de jrunkvrouw. Ot
naar Brugge...

- De pest woedt er op de vreeselijkste wijze. Ik mag niet toestemmen
in zoo'n reis. Ge moet geduld hebben.

- Ik wil Marcus van Blauwhuize spreken, hernam ze.
Lodewijk staarde haar verbaasd aan. 't Was de eerste rnaal, s-edert het

gebeurde te Bellem, dat ze dien naani noemde.

- 
1!ls1ç11s van Blauwhuize, hernam de vorst. Maar denk aan zi.n gedrag

- Fii: is heen gegaan toen... ik rveet het, hoer.r'el ik mij weinig heiinner;
ik was uitzinnig van verdriet..,

- Hit heeft u vreeselijk gehoonci.
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- Ik heb er niet over nageclacht, wat het eigenlijk was.

- Maar Hilda toch.. . Zijn optreclen.

- Hij was boos... Eigenlijk weet ik niet, waarom... en als wij nu same6
spreken, zal hij rnij alles verklaren.

- I{aar zijt ge het cian vergeten, hoe hij u van trouwcloosheid heetl
beschulr;igd? Het grieft me, claaraan te moeten herinneren...

-'l'rollweloosheid...O, 
jn... het was, olndat wij tc samen spraken

Zeker heeft men u belastercl, graaT. Of ben ik te bot geweest, te onvriendelijk,
Marcus zal mij dat vergeven...

- Ge beselt den waren toestand niet. Van Blauwhuize hee{t u en rnij
zeer gehooncl. Schandelijk gedroeg hij zich jegens u... O, ik wil nret herhalen,
welke leugens hij over u heeft verspreid.

- 
Uver n ij ! Maar waarom ? vroeg de jonkvrouw, die als uit een

tlroonr scheen te ontwaken.

- V/a;ronr ? Omdat hij zelt verdorven is ! Ik nam u onder mijn hoede.
onr hern :en dienst te bewijzen. Hij stemde dien avonci toe. En den volgenden
morgen verweet hij het mij ! Nu spant hij samen met allerlei slecht volk...

- 
(), graaT toch...

- Nu toont hij zijn rvaar karakter ! En hij.leeft liederlijk... Neen, Hilda,
naarn vân urv vader ook, moet ik u verhinderen nog ooit dien onwaardige
ontnroeten.

- l\iaar hoe is hij clan zoo veranderd ?

- Ik had u al geze.gd, dat hij veinsde. Marcus van Blauwhuize is altijd
slecht gert,eest. Hij was niet waarclig u van liefde te spreken. En heeft hij een
poging gcdaan om. u te beschermen ? Als een gek rende hij van Bellems
kasteel ri,eg Heeft hij berouw getoorîd ! Kwam hij terug ? Hij liet zich aan
u niet geLgen. Laf zocht hij zelf veiligheid tegen de pest en nu is hij een ge-
neene raitauw. Vergeet hern, Hilda...

- Wat is me dat alles vreeurd, heer !... O, ',r,at hecht ik nog aan hei
leven. lk sta" allccn...

- Neen, ik waak over u...

- Laat rnii in een klooster gaan, heer l'lk haat nu de wereld.,.
-- Later kunt gij naâl' uw begeerte handelen, maar in lvaarheid zijt gc

krank, el nu nroet ge rnijn raaci volgen, hier blijven, tot een betere tijd aan-
L.reekt.

En rveer gchoorzaamde Hilda, weer vertrouwde ze op de leugentaal van
clen eerloozen vorst, die reeds door zijn stand een machtigen invloed op haar
moest hcbben.

Loclervijk van Male bleef dan geruimen tijd weg. Hij hacl gelegenheid
genoeg zich te vermaken, al trof een der verschrikkelijkste ranpen Vlaande-
ren, en met cle pest teisterden ook watervloeden ons g€.\,vest.

1'oeu de ziekte begon te wijken, verscheen Lodewijk van Male weer or)

het kasteel bij Rijsel... Hij vercntschuldigde zich over zijn lange afwezigheid...
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tr-liloa van Rozenhove zag bleek. Zij was ook vernragerd. Maar haar
schoonhcid scheen ond;r haar smart en somberheid niet geleden te hebben.

-- |ir-r zullen rve spccclig naar Rozenhove terug keeren, zei de graaf na
c.le begror:tilg. De zrvarte pest rrerdwijnt. Een betere tijd breekt aan.

- f:en betere tiid, heer.:. Mijn vader... nrijn broeder... O, wat zal Ro-
zenhove ','oor nrij doodsch zijn !

*- L.tlv rrerlies is vreeselijk en niernand voelt inniger al uw verdriet mee
dan ik. lr{aar beste Hilcla, ge zijt toch te jong, onr te blijven treuren.

-- De wereld is voor rnij nu zoo duister...

- V,'el neen I Het zal weer licht worden. Gij komt bij mij aan't Hof...

- Liever begaT ik mij in een klooster, heer. Ik ben zelf ongelukkig en
zou rnij lvillen rviiden aan de verzorging van ândere ongelukkigen, de ver-
pleging vari krankt'n.

- Zet dat plan nit urv hooid 1... Ge moet eerst weer onder de menscherr
konioi en clan kunt ge altijd nog een besluit nemen. Ik lvil weer een glans in
uw schuune oogen blengen. O, Hilda. ik voel meer clan u'ie, wat er in u
onrgaat. ik ook ben ongelukkig. 'k Heb u dat alles reeds verteld. De gravln
benrint n-re ni,et. Zij rs als rlie Marcus van Blaurvhuize... achterdochtig, wan-
trouu,enci, kijfachtig...

- Â'r,arcus..., rrrompelde de jonkvrou\M...

- 
(rrj der-rkt toch niet meer aan hem ?...

- Ltikrn,ijls, hccr ! Hij moet mij zeggen, waaronr hij mij zoo plotseling
heeit verlaten...

- 
jïtaar cl::t u,eet gc ? Omclat ik u dien avonci troosten kwam... En

nog een andere reclen : omdat hij n,el begreep, dat ik hem zou ontmaskeren !
Hij heeft het verrnoeci, hce ik u over zijn huichelarij zou inlichten... En nu
speelcle hrj cle rol van beleecligde, om zich de houding te geven als van
iernancl. 4ie zell zijn verloving verbrak, wetende, dat dezr anders door uw
vader zou verb''oken geworcleu zijn. Ik deelde Lr mee, hoe van Blauwhuize op
Rozerrhove clen rechtschapen, trefTelijken ridder uithing, maar slechts leefde
en hij riici r,r,aardig \\/as u tot vrouwe te krijgen.

- 
,{23i, heer, rvcet gii clat rvel goed !

- |11,1 kind, ge kent nog zoo weinig van cle v.,ereld... ge weet niet,
welk een veinze.rij er is. À4aar ik zal u meer zeggen : ulv vader heeft mij een
clankbliei leter schriiven, crlclat ik ook hem rle oagen opende over vafl
Blauri'hu,ze...

De (raaf haalde een stuli vcor den dag; het was een vervalschten briet,
waaraan het zegel cler van [ilzerihove's hing, te goed n-agemaakt, opdat Hilda
iret zou zierr.

IJe jonhvronw las het stuk en zei toen :

- Ja. nu kan ik niet rrrerr ir',,ijÎelcn... En thans begrijp ik, dat ik heei:
van Blaulvhuize niet meef mag ontmoetcn.

- 
(rij zijt verstandig, Hilda.

r3
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- Cieen vader, geen broeder, geen verloofde uteer... Dus sta ik alleen
op de wereld !

- En ik dan ! Ben ik er niet, om over u te waken, om uw beschermer...
neen meer, uw vriencl te zijn ! O, Hilda, tracht weer levensmoed te krijgen !

Neen, gij zult nooit uw vader en broeder vergeten, maar daarom kan het
leven u nog gelukkige dagen brengen... En ik ben in een toestand als gij...
Ik vind in mijn huiskring geen liefde, geen rust... Wij zullen elkander be-
moedigen en troosten... Gij zijt mij als een zuster...

- 
(.i, heer, gij,-de graaf, de vorst van het Iand !

- À'[aar een eenzame doolaar ! O ja, men vleit mij genoeg, rnen vliegt
op mijn rvenkerl, ntaar dat is geen vriendschap. Dat is siaàtschJonderdanig-
heid... Ik heb begeerte naar hartelijkheid... Wees daaroni als mijn zuster...

En plots nam, Lodewijk Hilda bij de hand en kuste die.

- Ik wil u gelukkig maken, vervolgde hij. Ge zijl nu onder mijn hoede...
De omstandigheden hebben ons samen gevoerd.

Bedeesd keek Hilda voor zich. Maàr ze liet haa-r hand in die van Lode-
wijk rusten. Ze was zoo eenzaam, de weeze... Ze had niemand, om op te
steunen... En voor haar stond de vorst, de machtige heer van Vlaanderen, de
gevierde en gevleide...

Door een spleet van de deur werden de graaf en Hilda bespied...

- Ii< weet genoeg, mompelde een pelgrim, die daar buiten de kamer
stond en omzichtig sloop hij naar beneden.

- Ik moet me niet laten vangen, zei de pelgrim. Mijn straf zou vreeselijli
ziin.Er is ec.n erger Iot dan de dood... Ik moet aan Lambert denken, die eens
de dienaa.r en c'!c vertrouwde van den graaf \ ras en ùu hier een laat van heer
Reinout is... O, dat tooneel gisteravond...

En cie pelgrim zag weer het gebeurde. Hij rustte gisteravond in het
dienstbodenverblijf van dit kasteel, dat aan den heer Reinout toebehoorde,
een vriend van den graaf. Naast hem lag Lambert, die den ganschen dag harl
gezwoegd. Toen kwam Buchart, de opzichter, die luidkeels tot Lambert riep :

- Hei, luiaard, ligt ge weer al te slapen ! Hebt ge heden nog niet ge-
noeg gerust? Gij zult niet doodvallen van vermoeidheid- Alloh, sta op !

Lambert rres angstig overeind. In een oogenblil' had hij zijn kleederen
of beter zijn lompen aangetrokken.

- Moct ik nog langer wachten, droomer ! schreeuwde de opzichter.

- V/at verlangt ge vall mij ? vroeg de jongeling onderdanig.

- Verlangen ? herhaalde Buchart op schamperen toon. Ik verlang niets,
maar ik gebied ! Vooruit, rep uwe stijve beenen en ge zult dra ondervinden,
hoe wij de dagdieven straffen.

- .Maar i'r: heb altijd vlijtig geu'erkt ! v,'aagde Lambert te antq'oorden.
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De rampzalige vreesde vôôl den burchtheer geleid te worden. Wee dan zijn
afgesloold lijf !

- Hcucl uw mond, brutale vlegel ! snauwde de opzichter,'t zottr er liet
uitzien op onze akkers en in onze bosschen, moesten allen zich zoô weren als
gij. Vooruit, rapper ! En de beul sloeg met zijn stok den lijfeigene geducht
op de beenen.

De i'oormalige page gevoelde veel lust den harteloozen kerel, als een

wild dier, naar de keel te springen. Maar hij hield zijn toorn in, want hij wist,
dat het rninste verzet verschrikkelijk gestraft werd. Hij 'stapte dan ook maar
snel voort. De toezichter geleidde hem naar een vijver, in de onmiddellijke
nabijheic van het kasteel.

De pelgrirn was stil gevolgd en had alles afgeloerd.
i-{oort gij 't gekwaak der kikvorschen ? vroeg Buchart. De ver*

wenschte dierea beletten uw meester en uw meesteres te siapen. Daar ligi
een paal ; l.rcroer er't water mee ell zorg dat de leelijke schreeuwers zwijgcnt

De opzichter vertrok en ging zijn zacht bed opzoeken.
Daar stond de arme Lambert ! Hij was moe... afgemat... Zijn rug deecl

hem pijn, i,vant den geheelen dag had de zwoeger zich aver het veld moeten
krommen. En in plaats van een welverdiende rust te genieteq en in den slaap
eenige ulen zijn kommervol besfaan te vergeten, moest hij kikvorschen stil
houden, cpdat de burchtheer en diens gade, zii die leefden van 't zweet en

't bloed der slaven in hun sluimer niet gestoord zouden worden.
Wrr:td misbruik van't gezag ! 't Recht van den sterkste ! Maar ge.

hoorzamen rvas de wet. En de laat vatte met een wanhopig gebaar den stok
op, platse dezen in den vijver en begon 't watef te beroeren. De verschriktc
puiden doken naar beneden en zwegen.

De pelgrim was toen nad.er getreden...

- Is dat een werk voor Lambert van Holen ? vroeg hii"
De lijfeigene schrok.

- Ge kent me ! O, wie zijt gij dan ? stamelde hij.

- Een arme pelgrim ! Ja, ik ken u... Lambert van Holen, een wees, die
geen goederenbezat, maar door vrienden van ziin vader bij 't Hof aanbevoleR
en page rian den graaf werd.

- 'f 15 waar ! En nu ziet ge me hier !

.- Omdat ge te oprecht waart... Gij zaagt hoe de graat Hilda van
Rozenho,,re een strik spande... Ge begreept, dat de graaf zich in moeilijk-
heden zou stelien, niet waar ! Ge hadt ook deernis met de jonkvrouw. En
toen ze hier, on den burcht van Reinout,,was overgebracht, wildet gij heer
van Blauwhuize een briel zenden, om het verblijf van ziin verloofde kenbaar
te maken.

, 

* *o. weet gij dat alles ?

(Wordi voortgezet).
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