
VEERTIENDE HOOFDSTUK.

IN DEN Si\{EEUWSTORM.

ln het groote Zoniënbosch, dat zich uren
vcr rn cte zurd-Oosteiijke ricirting van Brus-
sel urtstrekte, stond een kleine leemen huc,
bouwvalltg, met versleten dak.

Het was op het einde del niaand October.
De wind loeide, het water gutste bij stroomen
R€ET.

Het gras lag er bruin ,en verfietst, verbor'-
gen onder hoopen der neergeworpen blade-
ren. Alies was doortrokken van kii nat.

Een ,droevig, angstig, in zich getrokken le-
ven, voor de arme ,bewoners der r,vouden,
welke hun eentonig leven sleten in cle eeri,

zaamheid, gedachteloos, daa'r gansche dagen
zittende mijmeren bij het houtvuur of om-
dolend, d,ruipend van d'en neerzweependeir
regen, rillende in den kouden wind, cie leden
gebroken en verkleumd.

Het is vier uur in den namiddag; doo,r de
ruimte jagen inktzwarte wolken, over de top-
pen der bewogen boomen heen, rvelke elkan-
der als schijnen aan te vatten, terwijl 'er een
ijselijk gehuil als uit onzichtbare muilen op-
stijgt.

Door dit zwarte hangt de schemering reeds
rondom de knoestige, met mos bern'assen en
met de slingerplanten omk,ronkelde stammen
der beuken, eiken en abeelen.

,Geen enkel stuk wild emerkt men dat er
anders zoo talrijk krioelt; het zit verscholen
in holen en spelonken.

En terwijl het stormde, lag in de schamele
hut een man uitgestrekt op een sponde van
mos en bladeren, een misvormd wezen. Door
een spleetje tusschen de ruwe doeken, die

vo,or het venster hingen, drong een licht-
straal, en viel hem op het vermagerd gelaat,

rbeenderig en zoo bleek als was.
De oo,gen waren gesloten, zwart omrand en

cliep in het hoofd getrokken.
De kin was puntig, de lippen dun en drootg.

i-re lijdende scheen langzaam te ademen.
In 'het hutje was alleen armoede. Slechts

een houten bank en een ruwe, kleine tafel be-
merkte men. Deze laatste was dicht 'bij de
armoedige legerstede geplaatst om het kopje
drank, dat zieh daarop bevond, in het bereik
te stellen der hand va,,n het rampzalige 'wezen.

Verder bemerkte men er nog wat ouden
huisraad. In een anderen hoek van het kleine
vertrek hevond zich nog een ander bed van
mos en ,bladeren, een bewijs, dat deze ver-
worpelinrg hier niet alleen leefde.

Eindelijk opende de man de glanslooze
oogen, gebroken door de ziekte, \ryaar men
een miserie las van weedom, een bestaan van
hopeloos lijden en strijden.

Hij loosde een zucht.

- O, God, murmelde hij, en het dochter-
ken dat niet afkomt ! het arme, lieve doch-
terken !

De straal gleed hem nu over het gelaat dat
akelig uitkwam in het donkere...

En uit de oogen viel er een traan, lang-
zaam, geheimzinnig...

En zijn arm, ontvleeschd, trok hij van on-
der eene versleten deken; een bevende arm
en met de knokige vingeren droogde hij die
traan af.

- lrf6sp, niet schreien... het dochterken
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kon komen, en ze mag het niet hemerken...
m'oed hebben, Hans, moed... ach, 't zal wel be-
ter gaan...

En na eenige oogenblikken murmelde hij
\ryeer:

- Moed?... Ja, Hans had moed, toen ze
genas... Zij, d,at goede kindeke... toen hij met
haar leefde in de eenzaarnheid, hij voor ,haar
het voedsel bezorgde te midden der natuur
van het vrije woud; toen hij nog het wild kon
najagen, en met haar droomde, hoopte, h,aar
beminde... Moed? Ja, moed had hij als toen
hij nog kloek was, niet neengeslagen werd op
het ziekbed, maanden en maanden lang, als
de ellende hem nog niet had uitgeput; wel was
hij arm, maar toch zoo gelukkig" daar waar
hij zich terug getrokken had van,de hooge we.
reld, die hem zoo had doen lijden.

Afgemat zweeg hij nu, en de drie vervlogen
jaren gingen den armen Hans, den eens zoo
vervolgden en diep gesohokten, den droome-
rigen en ,iiefdevollen h,ofnar van Karel,V door
den geest, terwijl hij verlaten, uitgeput, in
dat hutteken lag; hij herleefde die dagen van
wanhoop, wanneer hij zijn geroofd dochter-
ken opzocht, dargen e,n dagen lang en r,e ein-
delijk na weken foltering, vond, zinneloos, in
eene hoeve.

En dan was hij met die Blanka, die waan-
zinnige liedjes zong, heengegaan, plots; met
haar die de,n' waanzin had in het oog en den
geest. Hij was alleen rgaan leven, haar verznr-
gend, ha,ar dienend. Hii had haar, door liefde
en opoffering, 'de rede, het verstand \ryeerge-
schonken. Ze leefden a'rm, doch in een hemel
van gelukzaligheid.

En als die arme, die s,oms toch nog aanval-
len kreeg van waanzin, met het vallen der hla-
deren en het botten van het loover, of als het
donderde of wanneer de hemel zoo zwatt,
was, als die arme maagd soms dacht aan het
verleden, deed hij zich geweld aan, jokte en
lachte, zooals vroeg'er.

Hij zocht haar overal de schoonste 'bloe-
men, versierde er hare lokken mede; hij pluk-
te haar de rijpste boschvruchten, ving voor
haarr de schoonste vogeltjes, braeht haar soms
lekkernij mede, \ryanneer hij naar de stad
trok ,om er eenirg vlechtwerk, dat ze beiden
maakten, te verkoopen en eenige aankoopen
van kleeding te doen of wat keukengerief.

lVild hadden zij in overvloed; meel kregen
ze van de hoeren voor hewezen diensten.

Zoo leefde'n zij tot hij ziek viel, en bij dag
en nacht door zijn dochterken moest woirden
opgepast, zij geen oogenblik weg kon.

En de winter naderde, de nood was ten top
gestegen, en hij kon zich niet oprichten.
Moest hij zoo den winter doorlorengm, dit
ware de dood... Sterven van arm'oede!

Hemelsche harmhartigheid, dat kon niet.
'God was zoo goed en de Almachtitge zou hen
redden.

En dat vrees'de hij nog zoo erg niet. Doch
de o,n'stuim'irge Octobermaand had den geest
van zijn kind weer een weinig omneveld. Soms
verwarde zij in hare denkbeelden, en als ze

da,ar uren zat te droomen, zweefde weder die
vreemde glimlach over hare lippen. Zij neurie-
de een lied uit vroeger dagen.

Si'nds den middag was zij heengegaan om
krachtig voedsel,,om wat hulp te zoeken.

- God ! smeekte hij, en vouwde de heven-
de handen, ltaat haar wederkeeren ! Ik ben zoo
angstig. O, dat haar toch niets overkome, en
red haar van de duisternisse des 'geestes, van
die kindsheid, die weder ,op haar neervalt.
Heere ! laat een einde aan'breken aan al ons
jammeren; dat het licht worde in ons leven,
zonnelicht, en dat weer vogelen zingen in ons
gemoed en rbloemen geuren.

Met een glim'lach op 4e lippen eû een 'gen-
ster hoop in den matten blik, sloot hij weer
de oogen.

Het werd donkerder.
Buiten loeide steeds de wind, ,nijdiger en

blie,s zoo forsch, dat het hutteken op zijne
grondvesten wankelde.

- Blanka! Waar hlijft gij, Blanka? mur-
meide de zieke.

En, Blanka kwam niet.
Intusschentijd streed Blanka met den

wind; de regen zweepte haar op het lichaam;
hare kleederen \ry"raren geheel en al doortrok-
ken.

De lokken hingen haar in elkaar gekleefde
vlechten op den rug, sloegen haar op de ka-
ken, door de hevig'treid van den wind.

De lbleekheid van haar gelaat kwam hevig
uit op het sombere, op het tragische der na-
tuur en het verhakkelde en donkere der klee-
ding. Haar oorg draaide wat wild onder de
donkere we,nkbrauwen.

Met de handen drukte zij iets onder een

versleten manteltje tegen het ùrart aan: voed-
sel, bloem en ,spek, haar door meclelijdende
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menschen geschonken.

Zij eing gebukt, strijdend tegen de losge-
br'oken elementen. Zij ging werktuirgelijk, niet
meer lijdend door de gewoonte van steeds te
lijden.

Soms bleef zij hijgend staan leunen tegen
den stam van een hoom. Zij huiverde. Dan
dwaalde plots rveer dat geheimzinnig lachje
om haren mond. Ze kreunde als een kind, '

lachte soms, keek op, verwilderd, de magere
kaken tgespannen, naar de omstuimige wol-
ken.

Raven vlogen voorbij, n<rassend, onheil
voorspellende, en bang ijlde ze voort.

- Bang... ik iben zoo bang, zuahtte ze.

Hare haarlokken slierden haar na, opge-
zweept door den wind.

Het was al geheel e;n al ,donker, wanneer
zij aan de hut kwam, waarin de zieke gebo-
chelde lag te kreunen en op zijn kind riep,
hang dat er een ongeluk gdbeurd wa,s.

Toen lij binnentrad, snel als eene hinde,
slaakte hij een kreet van vreurgde en stak de
armen uit.

- Blanka, dochterken, sprak hij met
zwakke stem.

Zij legde de eetwaren op de tafel, liep op
hem toe,legde de arm'en om zijn hals, bang...

Hij voelde aan hare harnden.

- Koud, gij hebt koude, kind ?

- Och, de wind huilt zoo wreed en de re-
gen valt zoo ijskoud neder, vader...

* En de weg was lang, niet waar, zuchtte
hij.

- Niets... dat is urriets!
En innitger legde ze het hoofd in zijn arm.

- 
F)n gij zijt vermoeid, sprak hii, liefde-

voller hare handen drukkend, en, haar zoe-
nend op het natte voorhoofd.

Zao ver, en de weg u oo lang, en het is koud !

prevelde hij.

- Vader, ik heb voedsel meegebracht !

- Zoo jong en teeder. De handjes zijn
versteven, de wangen als marmer, de haarlok-
lke4 doornat... rOch, och, mijrn kind, m,ijn,
Blanka... ik... kan niet op!

Hij wilde uitbreken in snikken, maar hij
hedacht zich plotseling. Hij beet op de tong,
op de tanden, om ihet verkropte gem,oed te
beletten de tranen uit de oogen te doen rol-
len. Hij richtte het hoof'd op en, wilde glim-
laohen, doch die glimlach wilde over zijne
lippen niet zweven en verstierf in een droef

gekreu,n.

Hij gleed met de vingeren over haar voor-
hoofd, over hare wangen, kin en handen.

- I.{iets, dat is niets, stamelde ze. Dat al-
les is voor het goed vaderke,n, en...

Dit zeggende, richtte zij ziah half op. Hare
handen steunden op de bedsponde. En zij
staarde met sta"akke oogen voor zich ,heen

'naar het donkere van eenen hoek, al,s ont-
waarde zij er onzichtbare wezens; de lippen
\ryaren half ontsloten.

Dit bemerkte hij in de duisternis, waaraan
hij tgewoon was, waarin hij reeds ,al de om-
trekken van den minsten vorm onderscheidde.

Zij staarde voor zic'h heen.
Zij prevelde, teeden, zoet...

- En... dat vaderken, hij is... is... Haha-
ha, lachte ze plots wild, en dan weer staarde
ze voor zich heen, star en loosde een zucht.

Hij sidderde...

- Ilahaha, hoort ge de.raven krassen?
kreet het meisje. Zij komen af, de zwartkop-
pen, op tavenzw,atte wieken, met oorgen als
kolen. Zij pikken de harten open met ,hunne
onmeedo,oge'nde ,snavels, de harten ,der geltef-
den! Hé, trek er vezels uit... Hier is mijn
hart. Pikt, hongerige haven... Kras, kras,
kras !

Zij kraste als een ,raaf, sperde de hand,en
uit tot klauwen en ging zich dan bang ver-
schuilen in eenen donkeren hoek der kamer.

.-- Blanka ! smeekte de schreiende vader.
Blanka ! o God, die op het kruis leed vo'.,r de

menschheid, hij uwe heilige wonden, ik smeek
u... Blanka, kindeken!

En toen, van uit den hoek, zei'ze:

- Banrg, ik hen bang, vaderr, en bcvend
rees ze op, en ,naderde cian langz;um den
rampzaligen ibultenaar, ilie zich poogde op te
richten.

Zij sloeg de armen om hem, zijn naam sta-
melend en darn haar toestand Leseffend en
tot het volle verstand weerkeerencl, b,rak ze
uit in snikken.

Lang hielden vader en dochter, de twee ge-

slagenen van het leven, zich omkneld. Slec'hts
iets glansde er in hun donker bestaan: de lief-
de, de genegenheid.

's Anderendaargs lvrâs het dezelfde toestand,
dezelfde strijd om wat brood. De zieke ver-
heterde, noch verergerde; het ,scheen of Hans
was uitgeput do,or bekommernis en ellende.

Blanka had nog steeds dezelfde aanvallen
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van waanzinnigen angst. Soms, bij het lij-
densbed, br,ak ze uit in een schaterlach en
hegon te zingen.

Zoo sleepten de dagen voorbij, droevig en
zwart. Al de biâderen waren door de najaars-
winden reed,s van de lçruinen der boomen ge-

schud geweest en overal lagenze verspreid in
het slijk enl opgehoopt tusschen de 'eikern
boschjes.

Alleen de eiken, machteloos geschud, de-

den hunne bruine ibladeren reutele'n onder den
adem'der winden.

Toen kwam de winter âan, met het begin
van December. De lucht werd, na eenige da-
gen vor,st, welke de aarde eene harde korst
had gegeven, vuil grijs. Op een naeht lag de

aarde als met eene rvitte sprei hedekt; blanke
donzige sneelrw vlokte op de takken der boo-

men, en het rryoud was als herschape,n in een

tooverpaleis met lelieblanke ,gewelven, waar
achter de zon bloedrood oprees en schitteren-
de rohijnen deed fonkelen.

En toen wa,s het nijpende ellende bij de

arme woudbewoners geworden. Ha,ns lag nog
uitgestrekt op de sponde; Blanka gaf steeds

teekens van waanzin, en tileende toen de zin-

neloosheid haren geest niet ibeneveld had.

De eetwaren waren uitgeput; niets meer.
Zij hadden hongeu: en Blanka zat te turen in
de flakkerende vlammen van het haardvuur,
waarop ze {nu en dan een takje wierp.

Soms nam zij de laatste harde korst brood,
die haar in den schoot lag en beet er onwille-
keurig een stuk af.

En dan, terwijl de vlammen in het duistere
vertrek hunne vale glanzen deden laaien,

tuurde rze in de vlammen.
Zoo ilracht ze den nacht cloor.
,Som,s riep Hans haar met bevende stem.
En da,n neuriede zij plots:

- Ja, vaderke, ja...

En mijn bruidegom is zoo edel
Als de sneeuw en zonneglans.

- Vaderken, luister eens ! kreet ze plots.
Hoort ge daar ibuiten die ton,en klinken? Ifin-
ieren zingen er liederen van liefde, ze treden
gansch in het blank gekleed. Zij glimlachen
mij toe en strooien bloemen, myrrhte, rozen,
vioclltjes, jasmijrl... 'Hoe schoon, hoe edel
schoon !

En Blanka sprong op, verheugd, en staarde
ten gronde.

- Wat pracht van bloemen en wat edele
geuren ! En dat is alles voor mij... Hop,sa,
jonkers, en gij, edele damen, ibuigt en zingt!
Hopsa, gij allen, edele lancijerigd lZwaait bloe-
men en festoen ! Laat de zanrgen schallen met
het rgekweel der vogelen... Groet mij... ik ben
de godinne der Mei. Hahaha !

En zij vi.el op de knieën, bracht de ltanden
aan het hoofd en deed alsof ze zich met bloe-

men de lokken versierde. En dan schaterd'e
ze. De vader riep op zijn dochterken :

- Blanka, ik heb dorst... dorst !

Buiten joegen sneeuwgolven op het bouw-
vallig hutteken.

- Ik heb dorst! kreunde de vader. Blanka!

- Hahaha ! koninginne des wouds ! scha-

terde ze.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

IN DE HUT.

Het was daags voor Kerstmis. Het wintcr-
de nog even fel voor,t, doch sinds eenige da-
gen sneeu\À7-de het niet meer. Gelukkiglijk,
want de sneeuw bedekte den grond in het
woud, op de wegen twee tot drie voet dik. In
de ravijnen, integendeel, was ze hier en dââr',
tot een laag van één meter opgehoopt.

De zonne had geschitterd in het diepblauw
des hemels en als millioenen diamantjes schit-
terden de sterren in het blanke hermelijn, dat
de takken der boomen bedekte en ze een fan-
tastischen witten looverdos gâven.

Op de hoeve, aan ,den zoom van het woud
gelegen, waren, rrond negen uur in den mor-
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gen, dTie mannen verschenen, in zwarte man-
tels gewikkeld, doch levenslustig, de kaken
rood van koude.

Twee waren flink gebouwde kerels; de der-
de een gekromde, met satanisch gelaat, die
soms grinnikte, terwijl de schelmsche oogen
guitig glinstenden.

Hij huppelde vooruit in de sneeuw en laclr'-
te, terwijl hij de armen naar de hoeve uit-
strekte:

- O, hemelsch visioen van warme melk,
smakelijk br,ood en hesp met eieren; mijn
grillende màag zend u een broederlijken
groet.

En hij begon een dans in de sneeuw te flik-
keren op het voorhof.

Doeh dit rumoer, die overrompeling van
zijn domein, moest niet in den smaak vallen
van den weledelen en gestrengen heer Band-
hond, welke, àan den hals vastgeketend, uit
zijn paleis, een houten blok, schoot en, de
oogen in vuur, eerst de tanden liet zien, al
brommend, om daarna zoo luid beginnen te
blaffen, dat het heinde en verre in 'de een-
zaamheid weerklonk.

Op dit oogenblik wend het deurken der
hoeve geopend en een warm-ingedoffelde
pachteres verscheen. Zlj zette groote en
nieuwsgierige oogen op.

De gekromde kreet:

- Hé, vrouwken ! wilt gij de ,eer genieten
drie reizigers, tegen betaling van klinkende
munt te spijzen, te laven en zich aan uw
vuurtje te laten warmen?

Alle drie '\À/âren .reeds tot aan de deur ge-
treden. De hond blafte maar gestadig.

- Spits! Spits! kreet de vrouw en gaf het
,dier een schop.

- De hond is waakzaam en u getrouw,
schop hem dus niet, vrouw, zei d,e gekrromde.

- Komt maar binnen, sprak de vrou\il.
Geen enkel Vlaamsche ziel weigert de gast-
ivrijheid, bijzonderlijk met zoo een helsch
weder.

- Dat is braaf, vrouwtje, sprak de krom-
me.

- Gij zijt zeker reizigers ? vlroeg ze, ter-
wijl allen innentraden en zij de deur sloot.

- Wlandelaârs, vrouwtjp. Bewonderaars
der natuur... poëten in den geest ! Hahaha,
lachte de kleine voort en ging met de turee
anderen naar het knetterend vuur, dat er lag
te flakkeren met groote vlammen en eene

weldadige warmte verspreidde.

- Dat begrijp ik niet, antwoordde het
vrouwtje.

- Best, bazinne, zæi toen de knapste van
allen, de lucht is gezond. Sinds den vroegen
morgen vertrokken wij uit Brrussel, om zoo
wat ongehinderd rond te zïverven. De eet-
lust is gescherpt. Wat hebt ge op te dienen?

- H,esp met eieren ! zei de pachteres.

- Opperbest! jubelde de bult.
Een kwaart uur later zaten de dri'e reizi-

gers, Keizer Karel, Wonderhoorn en Jochem
de nar, lustig te smullen rond de welvoorziene
tafel. De bazinne at mede en lachte hartelijk.
Want de bazinne had een hartelijk, lachend
gelaat.

- Gij moet toch wel drommels gek zijn om
met dit duivelsch weer door de velden te dra-
ven. Een ander mensch zet zich achter het
vuurkên. Ziemijn man maar eens. Die brom-
de gister acht uu'r lang, omdat hij heden naar
de stad Brussel rnoest gaan. Maar 't is waar
ook, gij zijt droomers, po... po... Hoe noemt
ge dat ding ook?

- Poëten, vrouwtje.

- Juist zoo... zoo'n zonderlinge namen
kan ik nu toch niet onthouden, al ben ik niet
dom.

De vrouw werd zeer babbelzuchtig. Ook
lachte en babbelde zij haar buik vol. En zij
wauwelde voort, terwijl hare drie gasten aten
en d'ronken.

- Hier, een uur in 't bosch, woont er ook
zulk een poeët, zei ze.

- Een poëet, boerinneke?

- Ja, een vijftigjarige... een zooals gij
bijna, manneken I zei ze tot Joch,em. Vergeef
mij, er u te doen aan herinneren, maar ook
kreupel.

- Dat doet niets, vrou'ff... Vrrouw, hoe is
uw naam?

- Mijn naam is Petronella Kriekensteen,
terwijl ik, volgms mijn man, den naam draag
van Sempernot.

- Pus, vrou\4r Sempernot, daar geef ik
den brui aan omdat ik krom ben. Ik lach met
de menschen. Ik ben eene uitzondering. Daar
ben ik fi,er op. Bah, dat doet er niet toe ! En
die poëet?

- Een arme gebochelde die e'r alleen
woont met zijne dochter.

- Een dochter?' Ja, zoo'n schoon, prachtig en edel meis.
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je, die hij zoo bemint en die half zinneloos is.

- Half zinneloos ? vroeg de keizer.

- Ja, zij zijn zoo atm, omdat de vader,
die werkte voor zijn goed kind, ziek is ge-
vallen sinds weken. Och, ze wàren zoo goed.

Voor een week kwam ze hier nog. Dan plots

- ik gaf ze wat melk te drinken, - begon
ze in een gesprek te lachen en liedekens te
zingen. Ze zingt zoo schoon, liedekens, waar-
in alles van liefde spreekt. Dat is zoo r,oerend
schoon, dat het is om de tranen uit de oogen
te persen. Och arme, daar was toen geen

voedsel meer in huis. Zij komen van de stad.
De aandacht van den keizer en den minne-

zànget was gewekt geweest door deze woor-
den.

- 
ïln kent gij den naam van het meisje

en den armen bultenaar niet ? vroeg Won-
derhoorn.

- Ja, eens vroeg ik dien naam. Och, ze

weend,e toen ze mij dien zei. }jet was v6ôr
den herfst. Vroeger, als de vader goed was
zei ze goeden dag en daarmee uit.

- En haar naam ? vroeg de keizer.

- Haar trààm is Blanka.

- Blanka ? vroeg de keizer, en een rim-
pel van nadenken verscheen hem op het hoofd.

- Ja, Blanka. Zij moet bemind hebb'en,

dat is zeker, en zinneloos zijn geworden van
liefde.

- En den naam van den vader ? vroeg
de vorst.

- De vader heet Hans. Stelt gij belang in
hem?

- Ja, ja, vrouwtje hernam de keizer, nam
een teug melk en bleef dan een oogenblik na-
denken.

Hans... Blanka? dacht hij. Geen twijfel.
Dat is mijn vroegere hofnar, de edele ziel, met
zijne dochter... Dat zijn de sinds lang ver-
dwenen ongelukkigen. Arm, zinneloos...

En hij schudde het hoofd.
Hoe Jochem de bazinne deed ,schatererr

door zijn pret, wat kluchtige zetten hij uit
zijn brein putte, toch bleef, gedu'rende het
maal, de keizer nadenkend.

Zijn besluit was genomen. Hij zou den
ouden hofnar, die zoo plots was verdwenen,
opzoeken, hem ondersteunen en uit zijn droe-
vigen toestand helpen.

En het arme meisje, zinneloos !

Gewis het gevolg van de laffe schaking.
Hij betreurde het den dader.niet te hebben

opgezocht en voorbeeldig gestraft.

- Vrouwtje, sprak hij tot de bazinne. Ligt
de hut van den zieke di,ep in het woud ?

- Oh, ja, een eindje ril'eegs, een ,boog-

scheutje.

- fiss,ligt de sneeuw er dik?

- Dik en niet dik. Ik denk wel rlat gij tot
daar niet zult gaan. Gij zoudt kunnen verlo-
ren loopen, en met de sneeuw zijn de ever-
zwijnen gevaarlijke kerels.

- Js, wij zijn zinnens tocheen wandeling
in het bosch te wagen, vrouwtje, hernam de
vorst, en gij zult zoo goed zijn, niet waar, ols
op den goeden weg brengen?

- Dat zalik, heerschap, maar, ik verklaar
u, lryarm u maar eerst goed aam't vuurtje en
eet u dik, want gij zoudt kunnen verloren loo-
pen, en lt is er bliksems koud.

Na een tralf uurtje nog met de vrourv te
hebben gekout, vroeg Karel:

- Bazinne, hier in rhet doia wordt rzeker

wel eene Kerstmis gevierd?

- Natuurlijk, heer,schap.

- Gaat gij er heen ?

- Dat zaLt ey nog aan mankeeren, als de
Godmensch gdboren wor'dt... Dat is morge,n
de groote feestdag voor ons, boeren. Iedereen
gaat er henen.

- Welnu, daar zullen wij misschien elkan-
der r,vederzien.

- Pqs, dat rge niet naar de stad gaat ?

Maar, waar zuTt ge dan den gan,schen 'nacht
iblijven?

- O, breek u daan het hoofd niet mede,
vr,ouwtje... En nu, ziehier, dat is voor ,het ver-
teer.

En dit zegge,nde, reikte hij het vrouwtje
twee goudstukken.

- |ssy, Petronel. Die gouden <<Carolus-

sen> vliegen hier alie dagen niet om. Wees
lustig e,n vroolijk met het Kerstfeest. En nu,
op weg.

Een oogenblik later to'onde zij hun den te
nemén weg aan.

Frisch en opgewekt waren ze en ademden
gretig met volle longen, de wije lucht in.

De sneeuw lag nogal dik en kraakte onder
hun,ne voeten.

_- Dat boerenvoll< gaat me, sprak de min-
nezanger. Openhartigheid en vrankheid in rhet

spreken.

- Jsù, dat list in 't karakter, antwoordde
Jochem. Drommels, alhoewel het zonneke
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- Om,'s hemels wi,l, genade!..,

schijnt, is het ioch maar bliksems koud. Ik
geloof dat mijn gevel, mijn neus, als een ra-
dijsken is, zoo rood, en dat mijn kaken het
uitzicht hehben van reusac,htige pruimen ! Ik
voel zelfs een traan aan het toppunt van mijn
gevel hangen. Ai, ai, en de ooren, die zijn als
stak men er met spelden door. Ba, wat geeft
het? Ik denk dat er sukkelaars zijn, die nog
meer koude hebben. Ons wacht toch een lus-
tig morgen, goed voedsel, vleesch en d,rank...
Komaan, Jochem, zing maar op in dat harre
landschap, te midden der doode natuur.

En hij floot een deuntje.
Zijn jolig,heid verdreef de ernstige stem-

ming van den keizer en den mi,nnezanger
niet, die nu sneller, in gedachte,n verdiept,
voortstapten.

Zij gingen zoo snel, 'dat Jochem na een vijf-
tal minuten, hijrgend bleef staan, de armen
smeekend opstak en kreet:

- Om 's hemels wil, rgenade!... Wat mis-
deed ik u ?

Hij zei dit zoo droevig en smeekend, dat
zijne twee reisgenooten hem plots angstig
aanstaarden, doch glimlachten als zij de vieze
uitdrukking bemerkten.

- Wat is er Jochem?

- Hgsrsn, ik smeek u... rCij stapt lijk mo-
le,npairrden... mijne ,beentjes zijn zoo kort, en
,bij elken stap geraak ik verward in de,sneeuw.
Ik ben zoo moe, en 't is of ik in het midden
van den zomer ben, zoo loopt het zweet me
van het gelaat. Mijn arm, voorhoofd en ka-
ken schreien om medelijden.

- Ja, nar, sprak de vorst. Gij hebt gelijk.
Ik zelf ben vermoeid. Komaan, vertragen wij
wa,t den stap.

- Best zao, err dank u, meester. Waarom
plots zoo mijmerend op deze reis ?

- Waarom? Och, de beelden der twee an-
me w€zen,s zweefden me, in al hunne ellendeo
voor den geest. Het zijn, ik hen er zeker van,
Hans e'n zijn d,ochter. Hans \ryas uw voorgan-
ger.
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- Arme man, zei Joehem. Ik hoorde er
van spreken in het paleis door de lakeien. Hij
was erg bedroefd.

Zij waren reeds diep in het r,voud gedron-
gen.

Rondom' hen strel<te zieh de sneeuw uit,
zoover het oog reikte, blank. Hier en daar
teekende er zich het kreupelhout, als ondeir

iirergraven, zwatt op af, alsook de stammen der
boornen. De eikenstr.onken schenen eene
pruik te hekr en gezet op den knoestigen kop,
waarop eenig gedroogd riet stak.

Zij fuaden weer verlustigd voort.
Na eenige oogeniblikken kwamen er wolken

opdagen uit het Noorden, grauwe wolken, die
lantgrT2srn voortrolden.

- Eh ! zonsverduistering ! lachte Jochem.
Als we nu maar geen karrevracht sneeuw op

den nek krijgen. Dit zou waarlijk te wreed
\7ezen. Dan kregen wij een natuurlijk beren-
vel om de leden.

Karel keek onrustig naar het ruim.
E,n waar,lijk, 't was een sombere stoet van

wolken, welke over de takken der boomen
kwam aangerold, reusachtig gr'oot, en die in
de verte verdwenen acùrter de takken.

Over de sne€uw vloog nu als een sombere
schaduw.

De wind begon op te ,steken.

- Hé, daar ibegint het te huilen... hoor,
hoe de takken tegen elk'ander kletsen ! kreet
Jochem.

- Wat denkt gij, als wij terugkeerden?

- Terugkeerren ? vroeg de keizer. Ik denk
dat we dichter bij de hut genaderd zijn, d.an

wii reeds verwijderd zij'n van de hoeve. Het
ware dus een nuttelooze zaak. Ik ook begin
eene sneeuwvlaag te duchten.

- Het beste is dus, den stap te verhaasten,
hernam Jochem. Waren mijne heentjes maar
wat langer ! Hemelsche barmhartigheid ! ging
hij voort. Hoor, hoe het huilt ! Kijk, de hemel
overtrekt gehee,l en al. IIet zijm zwarte, drei-
gende wolken. Aanstonds opernen zij de mui-
len en sneeuwlawiene,n storten neder.

Nauwelijks had Jochem deze woorden uit-
gesproken, of de sneeuw lbegon neer te war-
relen, eerst wat dun gevlokt, doch daarna
zeer dicht.

Terzelfdertijd stak de wind heviger op.

Het werd zoo donker als ibij schemeravond.
En doorr de lucht gi,ng er nu een geraas en

getier, een ijselijk tempeesten. Het was, of

rgânsch de hel losgdbroken was.
Tegen den sneeuwstorm in, gebukt, geheel

en gansch, girngen onze drie reiziger,s nu. Het
rvas hun onmogelijk een woord te spreken.

Als schimmen, nâulv zichtbaar, gjleden zij
door de neerwarrelende vlokken, elkander na-
j'agend. En de wind zweepte de vlokken zoa
onstuimi,g voort, woelde er zoo witrd door dat
ze walrelden, holden als sneeuwgolven opge-
zeept, ineergeslâg:en, steèds in jagende vluc'ht.

- Hemel ! dat is niet om uit te houden !

kreet Jochem.
Zij hadden zich ln hun mantel gewikkeld,

doch stapten steeds voort.

- l,aat'ons een oogenblik stilstaan, sprak
\Monderhoorn. Alles wel nagedacht, we zijn
niet van den rechten weg afgedwaald, en kun-
nen niet ver vân de hut zijn.

- Dat denk ik ook, ,gpr2ft Jochem.
Zij bleven stilsta,an, doch bemerkte,n niets.

Intussc,hentijd huilde en tierde de sneeuw-
storm nog heviger. De eene sneeuw&aar rolde
'na de andere onder de 'bo,omen, rond de ,stam-
men en werrd steeds, over het kreupelhout
h,een, voortgezweept door den razenden wind.

t-T

Terwijl de keizer en zijne twee makkers zoo
fel streden tegen den sneeuwstorm, was het
in de hut maar droevig gesteld met Hans.
Bla,nka had besloten uit te gâan, om medelij-
den te gaan af,smeeken, toen de sneeuwstorm
losbrak. Toch wilde zij voortijlen, doch Hans
fbelette het h,aar.

- Blijf, kind, smeekte hij, gij zijt te ùwak.
Hoor, ,hoe de winden huile,n. }Iet weze z'oo;
leg uw hoofd aan mijn hart. Wij zullen ster-
ven, doch om'te ontwaken in luister ern glans,
verre van rarnpen en ellende.

- Vader ! smeekte Blanka.

- Dochterke,n, ,zeide hii, en drukte haar
inniger aan het harte. Wij hebben eervol ge-
leden. Roemvol zullen wij verrijzen.

Buiten huilde het tempeest voort.
De sneeuwgolven hestormden verder het

hutteken.

- Vader ! kreet Blanka, ibang bij elk wind-
gehuil. Oh ! dat sta ik niet meer uit !

- Blanka, stil, wees stille. Gij zijt mijn
eenigste dochterken... Wees stille!

E,n Blanka verb,org haar hoofd in zijnen
arm en bego,n te bidden.
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En de arme Hans smeekte, het oog be-
traand en met wanhoop in de stetn :

- Heere, uw wil geschiede op aarde ai,s in
den hemel. ln uwe ha,nden tbevelen wij onzen
geesi... Blanka, kalm en gelaten wachten wij
deir doori af, hopende uwe goede rnoeder rve-
der te zien in het rijk van liefde. Dochterken,
daar zullen wij ,bekr,oond worden met bloe-
men. Eingelen zullen er het lied van welkom
en eeuwige vreugde aanheffen. En zie, te mid-
den van stroomen licht, viiegt uwe juichende
rnoeder op ons toe. <<Blanka !> gilt ze. En de
gelukzalige neemt u in de ârmen en voert u
op tot den troo,n van den Allerhoogste, wiens
,gocidelijke Zoon zoo veel leed voor de men-
schen op het kruishout... Zij knielt voor God
en rzegt:

- Heere, hier is mijn dochterken, dat zoo
veel leed in het leven, sch,enk,haar de eeuwige
gelukzaligheid, want zij was eene marte'i,ares
op de wer elci.

En in zijn goedheid, wenkt de l{eei de en-
gelen, die toevliegen op lelieblanke wieke,n,
en ibloemenkransen in de hande'n houden, en
zij kronen er mede, u, mijn Blankal En men
zingt het triomflied der verlossins. Alleluia !

Al'leluia !...
Hans zweeg.
Een hemelsche glans vtroog over zijn gelaat,

en iets heiligs schitterde in zijn oog.
Hij stak de handen op ,als in begeestering

en als gestaafd door een visioen.
Buiten loeide de wind, akelig.
Het vuur in den haard was uitgedoofd.
Het werd donker in de hut.
Hans en zijne dochter, innig tegen elkaar

gedrukt, spraken geen woord.

- Vader het is zoo koud, zuchtte plots
Blanka, en eene riliing voer haar door het
verkleumde lichaam.

- Christus, wiens geboortefeest men he-
den viert, werd geboren in een stal, tusschen
os ,en 'ezel... Straks weergalmt, door den
sneeuwstorm, het hosannah der verlossing der
menschheid.

En Blanka zweeg weer eenige stonden.
Het werd donkerder in het hutteke, waar

steeds eene schemering heerschte.

- Honger ! ik heb honger ! kreunde Blan-
ka en richtte zich halfop, akelig bleek ,in het
donkere. Hare oogen glinsterden van ellend,e,
ontbering.

- Ach! hreet 2e... ach!

Het hoofd der arme lijderes zonklangzaam
op den boezem van den zieken vader, wi,ens

hart werd als in stukken gereten; doch open-

iijk mocht hij de smart niet toonen.
Het zou wel de iaatste nacht wezen, dacht

hij en luisterde naar het huilen van het tem-
peest, doch, ai luisterende en neergedrukt
door de duisternis, verslapten zijn denkbeel-
den.

Het duizelde en schemerde hem voor de

oogen: hij kreunde.
Toen hief Blanka het hoofd op. Hare oogen

waren vol tranen.

- Och, God, zal er dan geeltie redding op-

dagen, geene? Schijnt er dan geen zonne meer
voor de ongelukkigen, die eens den glimlach
kenden van het geluk.

Zij schudde langzaam het hoofd.
En strak staarde ze voor zich heen.
Doch langzamerhand, zooals dit dikwijls

gebeur,de in den loop van den dag, verwarde
haar geest.

En de r,vaanzinnigheid overmeesterde haar
weder.

- Ach, lachte ze plots, hoor... het is de

wind, die in de geurige bloeiende hagen het
hymne der lente zingt!... Wat zoete akkoor-
den!... En de vogelen neuriëen mede... En de

bloemen fluisteren eene heimelijke taal... En
ik ook, ik, in blank gewaad, ,dwaal door de
bosschen... Dag, vogelkens, zing mij nog
steecls het liedeken der lente, del liefde. En
ik wil leven, lieven, zingen. Hopsa, vogeltjes,
terwijl ik een bloemtuil pluk voor mijn ede-
len bruidegom, een zàngey: juich... Hahaha,
Iachte ze, en rees op.

En met 'een glimlach op de lippen, zor,g ze,

teeder zoet, soms kreunend:

Ik stap door de bosschen, met bloemen
tomkranst,

En schalle mijn zangen, sa, krachtig en stout !

Gezongen ! Ik weet er een hemelschoon kind.
Met oogen als perels en lokken van goud !

Ik zag haar, ik minde. Doch of ze mij mint,
Zij heeft mij zoo roerend in de oogen

tgeschouwd.

Beminnen, bemind ziin door 't edelste kind,
En de oogen a,ls p'svsls en lokken van goud !
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Zij zweeg.
Het tempeest huilde, en het gehuil ver-

stierf in droeve klachten.
Zij lachte.
En weer zong ze:

Hij had haar slechts eenmaal bewonderd,
Zij fuaden stilzwijgend voort;

Hij fluisterde, hartekloppend,
Een schuchter lief,dewoord.

Neen, denk niet: het waren siechts woorden.
Och, kon hij u zeggen, lief kind

Hoe dat hij nu vreest voor een antwoord.
En tevens u edeler mint.

Neen, denk niet: het waren slechts woorden.
De schuchtere droomer wacht;

't Vervullen van zijn belofte
Gedaan op uw lippekens zacht.

Hij fluisterde schuchter en stille
Van li'efde en van eeuwige trouw,

Eerbiedigend eene vrour Te, bemint hij
Voor eeuwig, u, edele vrouw.

En hare stem verstierf in een gekreun. En
dan weêr blikte ze stay voor zich heen, zonk
neêr...Zij brak uit in schreien. Buiten bleef
de wind huilen. Hans sliep steeds voort.

Blanka sprak:

- O, hoe schoon ! Edele jonkers, buigt
voor mij ! Ik ben de koninginne des bals ! Ik
betr... Ja, men verfelt. zoovele zonderlinge
dingen en...

Op dit oogenblik w,erd er buiten op de deur
geklopt.

Blanka verschrikte.

- Wie mag daar zijn?

- Hé, goede menschen ! kreet men van
buiten. Hebt medelijden. Aanhoort ons. Wij
zijn ver.dwaald !

Blanka wierp een blik op haar vader, die
in een diepe rust sch'een gedompeld.

- Hé ! Is er niemand binnen ? Het is on-
mogelijk buiten te blijven.

Op dit oogenblik werd de deur geopend.
Een sneeuwjacht joeg binnen. Blanka slaakte
een kreet van ontzetting.

Drrie mannen, in hunne manteis gewikkeld
en bedekt met sneeuw, traden binnen.

- Verschooning ! Doch de woorden ver-
stierven op de lippen van den spreker, en

alle drie traden een stap achteruit, verschrikt
en ontsteld door het aangrijpend tooneel van
ellende, dat zieh voor hunne blikken ver-
toonde.

Het waren de keizer, de minn,ezanger en
de hofnar. Ka'r,el blikte het meisje aan, en
murmelde :

- Wij zijn op de aangeduide plaats.
Hij naderde het bed, waarop Hans lag uit-

gestrekt, de beenderige magere knoken ont-
bloot.

Deze opende de oogen en keek verdwaasd
rond.

- Hans, sprak de keizer.
* Ik zie niet door de duisternis, sprak

Hans. Wie roept mij ? Zijt gij het, dochterr
ken ? Blanka ?

- Hsns, hernam de keizer, herinnert gij
niet die stem nog gehoord te hebben ?

- Waar ben ik en wie zijt eij ? vroeg
Hans, en stak zijne .ontvleeschde armen uit.
Nader... of ik droom.

- Ik kom uwe smarten lenigen.
Hans poogde zich op te richten, stak het

hoofd vooruit en blikte den keizer aan.

- O, ,nu 'herin,ner ik mij die stem nog te
hebben gehoord. Het is 'de stem... de stem
des... O, vorst, sprak hij plots met heesche,

bevende stem, ik iben rampzalig, diep onge-

lukkig.
En Hans boorg het hoofd en tranen rolden

over zijne bleeke wangen.
Allen zwegen.

- Waar is mijn dochterken? vroeg hij.

- Vaderken, hier ben ik! riep Blanka,liep
tot haar vader, knielde neder voor het bed en

drukte,hem de handen.

- flarts, edel hart, verrgeet uw lijden, her-
nam de keirzer. Zorgen zullen u worden toe-
gediend en te beginnen van morgen heersche

er welvaart in uwe hut tot eindelijk, na uw
genezing, gij zult beloond worden... Armoede
grijnst u niet meer tegen. Uw dochterken zal
genezen te midden van geluk en lach, te mid-
den. der gelukszonnê, 'die u zal ,over,stroomen

met licht. Hoop, juich... Hans, dr,oomerige
ziel, die geknakt w,erd in den levensstorm.

- Vorst, o, edele vorst ! W,at ziit gij rgoed !

snikte Hans.
En de armen opstekende ten hemel, 'bad

hij terwijl hij den arm sloeg om ,het hoofd
van zijn dochterken, en haa,r aan het klop-
pend hart drukte.
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- O, Heer der verdrukten, mijne tong zal
nooit nalaten uw heiligen naam te zegenen.

Weer viel de stiite in.
Ifurel hernam,:

- De hemel deed o,ns uwe schdilp[aats
ontdekken om u te redden uit de klauwen der
ellende. Straks, na den orkaan worden u reeds
levensmiddelen uiûgedeeld 'doon de hewoners
der hoeve... Wachten wij eerst tot den storm
is overgegaan.

Eenige oogenblikken later knetterde ,het
vuurtje in den, haard.

Jochem had ee,n, veldflesch van onder den
mantel ,genomen en deed Ha'ns en zijne doch-
ter eenige kloeke teugen wijn nemen.

Wanneer de rosse glans van het vuur in de
kamer gloeide, werd het er warm en lustiger.

De arme verworpelingen wer'den opgeruim-
der, glimlachten. De waanzinnige lach was
verdwenen van de lippen van Blanka.

Zij hoopten, droomden.
Jochem, verlustigde allen.
De wijn verkwikte hen.

- 'O, sprak Hans, dat ,herinnert mij de
goede tijden van vroeg€r, toen ik de schellen
der zotskap deed rinkelen en onmeedoogend
harten deed bloeden ,onder de steken der bij-
tendste satire, va^n den scherpsten spot.

De minnezanger wierp droomerige krlikken
op Blanka, zoo vermagerd, doch het profiel
van het gelaat en de slankheid der rgestatrte,

de do,nkere lokken en het groote oog duidden
aan, dat zij eene idea,le, 'edele schoonheid
moest zijn geweest; eene bloem, verborgen
onder distels en onkruid, welke slec,hts vrij-
heid en de stralen der zon verlan,gden, ,om

welig en geurvol te ,ontwaken.
Een uur later was de sneeuwstorm bedaard.

De wind waaide nog heviget, maar de wol-
ken waren opgetrokken. De lucht was ,scherp-
blauw.

Jochem en de minnezanger trokken heen
naar de hoeve, welke zij hadden verlaten, om
hulp en bijstand te hekomen en voedsel mede
te brengen.

Rond vier uur, toen het ,begon te scheme-
ren, kwamen zij meL een ganschen vooryaad
hrandstof, voedsel, kleedinrg en dekens Laan,

gevoerd,op eene slede door twee kneahten.
Toen alle zovg ààn de ellendigen \ryas tooge-

bracht, namen de keizer en de twee makker,s
met de knechten afscheid.

De knechten drroegen lantaarns, welke een

dansen.den, rooden gloed op de sneeuw wier-
pe en hu,nne sohaduwen akeiig doden uitko-
men.

De tocht was moeilijk en het zweet liep hun
van het gelaat, wanneer zij de hoeve bereik-
ten.

De ,kraainne wachtte hen.
Het avondmaal stond reeds op d,e tafel.
11s1 srnaakte natuurlijk oppertbest.

- Die arme menschen, jeremieerde de
vrou\ry, zoo rampzalig! En gij, heerschap,
denkt rgij hier den nacht door te brengen ?

Wij moeten hier doen ,opmerken, dat de
irvee knechten niet wisten dat de keizer hun

'gezel was geweest. De vorst had het uitdruk-
keiijk bevolen, geen woord te spreken van zij-
ne tegerrwoordigheid in het bijzijn va,n vreem-
den.

__ Bazinne, antwo,ordde de vorst op de

vràag der vrouw, naar Brussel begeef ik mij
natuurlijk niet meer. Ik wil u ,alles vergelden,
en hlijf hier, om met u naar de Kerstmis te
middernacht te gaan. Ik ben gekomen om eens
een echt kristelijken indruk te gevoelen, te
midden der oprechte devotie van eenvoudige
dorlpelintgen.

- Js, in de stad is dat zoo niet, niet waar
heerschap ? Da,ar is de ftrevolking verfijnder,
zedeloozer, en heeft meer en meer de aartsvâ-
derlijke zeden afgerzworen.

- Js, dat is gewoonlijk zoo.
__ En hof en edelen geven er het v'oorlbeeld

van. Het m'oet er niet goed zijn aan,het hof,
en die ridder,s houden den zot met eer en ge-
weten. Ik weet niet of gij een ridder zijt.
Maar ik zeg het m,aar vlakaf, en dat vind ik
ook nog het beste.

- Js,bazinne, daar hebt,ge gelijk in. Doch
buitenlieden zijn dikwijls niet erg ingenomen
met stedelingen.

-- Oh, zus en zoo... Het is de waarheid wat
ik zeg, heerschap. Ik heb vele van die hove-
lingen hier aan den gang rgezien. Die arme
Bianka m,oet ook een slacihtoffer nijn van zulk
een harteloozen kerel, en 'daaruit werden al
hunne rampen geboren.'O, 't roept wraak bij
God, en de gerechtige hemel zal die schuldi-
gen wel wet,en te straffen ! Toe, heerschap,
pak 'n,og een beetje vleesch, en d,rink nog een
kopje melk ! Straks gaat rge heen. De nacht is
koud; de wind huilt nog, en van hier tot aan
de kerk is de weg nog al lang. V'oeg daar'{bij
dat ge twee uren in de kerk moet knielen; en
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eer ge dan thuis zijt en wal zult genuttigd
hebben, om daarna in de kevie te kruipen; ik
verklaar u, dat rge wel honger zult hebben !

- Ik sla het niet af, vr,ouwije.
Allen hadden zich, een half uur later, rond

den haard geschaard, en de ve'rtelseis en igrâp-
pen deden hun ronde, in tegenstrijd nret cic

andere jaren.
Toen haden zij den rozenkr,ans en vertelden

stichtende geschiedenissen.
Om elf uur begon het op de dolpskerk te

luiden. Warm gewikkeld in hunne manteis,
verlieten de leizigers de hoeve met den iboer,

de meiden en de knechten.
Drie, vier lantaarntjes werden gedragen.
Stilzwijgend stapten zij voort in den kou-

den, helderen nacht, terwijl rondom hen zich
eindeloos,het sneeuwtapijt uitstrekte.

De sterren pinkten in het blauw. In de ta,k-
ken der ,boomen rgierde de wind.

Ais iets plechtigs hing of zweefde er over
de natuur.

N'aarmate zij het dorp naderden, zagen zij
,hier en daar in de verte lichtjes zweven, be-
\^/egen, kronkelen, plots verdwijnen, en dan
weer voor een oogenblik verschijnen.

Soms ver,namen zij stemmen; de sneeuw
kraakte; menschen gleden voorbij, als schim-
men.

De klokken op den kerktoren klonken ui-
der.

Eindelijk zagen zij het hui,s G'ods, daar
plechtstatig oprijzen, terwijl van uit de boog-
vorm'ige vensters de rgloed van 't licht stnaal-
de en een rosse plek op de lichthlauwende
sneeuwtapijt wierp.

De knechten begonnen ge,beden te prevelen
en allen traden het huis Gods ,binnen.

Een heiiige ontroering greep 'hen aân, wan-
neer ze in het huis des Heeren traden.

De lrerk ]Mâs zeer klein, doch uiterst zui-
ver.

De dorpelingen rilaren err reeds allen neer-
geknield, plechtig, en baden ingetogen.

Aan het kleine altaar pinkten eenige kaar-
sen.

De kleine misdienaar liep er ,heen en weer
met den koster, atrles hereidend.

In de hoeken en aân het kerkgewelf rhing

de schemering, die over de neergeknielde me-

nigte, in sombere kleuren gekleed, iets dich-
terlijks, iets gelukzaligs deed zweven.

De knechten, de Landlieden, die onze drie

i:eizigers hadden ver.gezeld, traden meer naâr
voren.

IV:onderhoorn, Jochem en de keizer bleven
staan in het achterste gedeeite der kerk. Zij
ontblootten het hoofd en staarde mijmerend
over de dorrpeli.ngen

ûp den toren ,lurdden steeds de klokken en
riepen de geloovigen ten tempel.

trindelijk, om middernacht, trad de priester
op het altaar.

De bel klonk; de koorknaap deed de belle-
tj'es rinkelm.

De priester, een eerbiedwaardige grijsaard,
met lanige zilverachtige lokken, die hem'op de
schouders golfden, knielde neder, prevelde
eenige gebeden, en begon het heilig Misoffer.

De stiite werd nog plechtiger.
Men hoorde niets dan het geprevel van den

dienaar Gods, soms een gekr.aak, dan een
zrtciht, welke uit de horst van dezen of genen
Christene opsteeg.

Piots, na het Gloria, begon de koorknaap
met heldere stem, engelachtig, een kerstlied
te zingen.

Eerr gemurmel liep door de kerk. Allen hiel-
den den adem in, lui,steren'd. Het was aan-
doeniijk, die.rreine woorden te hooren, in dien
heiiigen nacht, te midden der plechtige stilte,
aiien neergeknield zijnde.

De keizer werd aangedaan door den rei-
nen eenvoud, en zonk op de knieën.

Jochem was bleek van ontroering, des min-
nezangers oog werd door een gelukzaligen
gians opgehelderd.

.Vele vrouwen weenden... Na den zang
werd de rnis weer voortgezet.

Na twee uren wâs de dienst ten eindg en
met dezelfde ingetogenheid, nog ontroerd,
gingen de boeren over het sneeuwveld, soms
een woord tot elkaar sprekend, en verdwenen
eindelijk in de duisternis.

Soms wierpen zij een blik naar de donker-
blauwe lucht, waarin de sterrien geheimzin-
nig pinkten.

Onze drie reizigers spraken geen woord,
doch volgden de buitenlieden.

- 
Hoe plechtig in die eenvoudigheid, ilur-

meide de minnezanger, en fluister'cie eenige

regels van het kerstlied.

Een kindeke is geboren,
Al in den heiligen nacht.
Hij stierf voor zondige menschen.
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Hier zweeg hij. moet hij niets schenken; maar aan onze kerk
De nacht was stii. Geen windje slierde meer en aan de armen der parochie.

over de velden, en de bevriezende sneeuv/ -- Nah, wie weet, vrouwtje ?

kraakte reeds hard onder'de voeten. - Ja, ja, droomen rn'ij niet. Zet u maar
Eindelijk kwamen zij hongerig en een wei- aan tafel, heerschap, en zeg me dan eens

nig vermoeid op de hoeve aan. waarlijk hoe het eten smaakt. îoe, mijn kin-
Een lustige rosse glans viel door het v,en- deren, aan tafel ! Hoort het vuurken maar

ster op de sneeuw; de bandhond begon luid knetteren, hoe warm.
te blaffen. Een uur later gingen allen wat rusten. De

De bazinne verscheen op den d,r'empel. keizet: bleef met llans en Jochem in de eet-

- Ah, ,heeren! zijt gij daar? Komt nu kamer en wâs niet te bewegen een bed te ne-
maar binnen; het is zoo warm. De melk men.
dampt op de tafei, en de spijzen zijn zoo lek- Zij wierpen takkenbussels op het vuur en
ker bereid, heerschap. bieven zitten denken en mijmeren.

En zij richtte zich tot den keizer:

- Deed de nachtelijke lucht u goed?... 
';,1:'

Was het ni,et te koud ?

- \Jssn, vrouwtje, en ik ben waarlijk ge- Met het krieken van den dag trokken onze
lukkig, zulke edele indrukken in een eenvou- reizigers naar B'russel.
dig kerksken te hebben ondervonden. Eenige dagen later kwam een bode de hoe-

- Spijtig, dat het er wat armtierig is. ve opgereden €n bracht aan de vrouw het be-

- Dat kan beteren, vrouwtje; ge moet er richt dat de keizer voor het versieren der
den keizer maar eens van spreken. Die zal ke'rk zou zorgen en aan de vrouw drie tonnen
misschien het zijne wel bijbrengen, om er wijn ten geschenke gaf.
wat verandering aan te brengen. Hans werd nu met zijne dochter gehaald en

- De keizer? Ja, dat kan. Doch die heeft naar de stad gebracht.
veel geld noodig om oorlog te voeren en om Toen de vrouw den ruiter van het lnof zag
feesten te geven. Hoe zou hij het ook te we- wegrennen, murmelde zij tusschen de tanden:
ten komen? - Pardjek, ik verwed er mijn hoofd voor...

- Het is waar, maar misschien bij toeval. maar dat heerschap was de keizer, of 'k ben

- Bij toeval ? Ik wilde dat het toeval on- geen boerinne meer.
zen edelen heer maar eens hier bracht. Mij

ZESTIENDE HOOFDSTUK.
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Daar ibraken weer dagen van geluk en voorr- takken, tusschen dewelke de zwaluwen hunne
spoe.d aan voor Hans en zijne dochter, uren nesten hadden gebouwd.
van vreugde. In de takken der boomen zongen de vogeleri

De traan der smart was veranclerd in een een lied van liefde en vrede.
vreugdetraan, w,elke in hun oog per'elde. En daar woonde de oude hofnar en zijne

Zij betrokken een huisje buiten de stad herstellende dochter.
Brussel, een laehende woning, met een klei- De keizer bood hun aan, verblijf te kom.en
nen tuin achter, gelteel en al ingesloten tus- nemen aan het hof.
schen eiken en beuken. In den hof staken Hans dankte den vo,rst met vreugdetrane,n
fruitboomen ,en wilde kastanjelaars hunne in de oogeg.
knoestige kr'uinen op. Op het zwarte dak van Hij wou ieven voor zijn kind, met dat kind,
stroo kirden en roekoedden de duiven. Rond gansch afgezonderd, in eene volledige rust.
vensters en deur kromden zich de wingerd-
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