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DE STRIJD IN DEN MORGEN.

- 
Er is poeier in de lucht I Ik riek buskruit ! Zie eens

wat gewemel aan de kerk en hoor dat rumoer eens.

--Ze zeggen dat het er verleden Vrijdag te Overmetre
reeds op is geweest, Karel, antwoordde de aangesprokene,
Steven Jaspers, de blikslager, die in een rood baaien vest
over zijne halve deur lag, en onder wiens blauwe toprnuts
een gul, rond gelaat met vinnige kijkers en grijzende haar-
vlechten bloosde.

- 
Des te beter, baas ! hernam Karel Pietersen, een flink

jongeling. vooraan in de twintig, die met de handen in zijn
broekzal<ken, aan den anderen kant van de straat, v66r zijn
woning, gadesloeg wat er een honderdtal meter verder ge-
beurde.

D'ienzelfden Zondag namiddag stonden er reeds een vijf-
tigtal mannen, meest jongelieden, op het kerkpléin bijeen,
en voerden drukke gesprekken.

F,en der laats.t aangekomenen verhief de stem :

- Vrienden, sprak hij, ik heb nieuws.
Met onderwagende blikken drong de groep .lichter bij

dep.lgrsefing, wiens lange gestalte boven de anderen urt-

Hij nam zijn hoed af, om de b,ruine lokken achteruit te
strijken. Alho,ewel blijkbaar nog slechts vijf en twintig jaren
tellende, had hij reeds een rnannelijk voorkomen. Zijn ee-
laat was eenigszins b,ruin en een zware knevel bedekte zrjn
bovenlip. Dit strenge uiterlijk werd getemperd door blauw-
grijze oogen, waaruit zachtheid en go,edheid, doch ook wils-
lracht en vastberadenheid straalden. Het was Jan Meving,
de zoo,n van den b,rouwer van Willebroeck.

* Ja, makkers, hernam hij, ik weet nieuws. Die van
Puers, Bornhem, Sint-Amands, Hingene, Liezele en Natten-
haesdonck heb'ben de aangeplakte wet o'p de conscriptie af-
geruJ<t en verscheurd.

- Bravo t bravci ! riepen de omstanders.
-* Allen weigeiden te gehoorzamen en hebben besloten

zich liever dood te vechten, dan zich bij de Sanskulotten te
laten inliiven.

Een rilling van moed en vaderlandsliefde ging door de
groep; de btrikken glommen fier en onversaagd.

_- Wij ook ! Liever sterven ! klonk het als uit één mond.
Jan Meving haalde een strooibiljet uit de voering van

zijn hoed.

- Ziet hier, kamerad(:n, vervolgde hi!, een gedrukt ge-
schrift, dat heel Vlaanderen door word; versprei!.

- Lees het ! Lees het !

- Luistert, vrienden :

Regeerders van dorpen en sté
Waeren de Franschen eens wegh, hoe had u daarmé)
Nederlanders, blvft nu by een,
Wy moeten stantvastig wesen.
Om te waegen ons lyf en bloed,
Voor de franschen zyî wy te goed. ,n

Orn met schelmen en dieven te strydèn,
Dat zyn wy niet van z,in ;

, 
Liever den kogel of de guillotien. (l)

Dit gedicht, gebrekkig van vorm, maar kernachtig van
uitdrukking, prikkelde nog de geestdrift der jongelingen.

Allen herhaalden met kracht :

Lîeoer den ftogel ol de guillotien !
Nlaar scherp klonk er een slem tusschen al dit gejuich en

als een hoonende nagalm volgde er op:

- Praatjes zijn geen oorden !

- Wat bedoelt gij ) vroeg de brouwerszoon.

- Dat groote blaffers niet bijten.
Al de aanwezigen staarden den jongeline, àie 266 sptak,

ontstemd en onvriendelijk aan. Zijn kleeding was smaali-
vol, gezocht zelfs. Bleek, maar schoon was zijn gelaat, en
zijn donkere oogen blikten stout en uitdaeend in het rond.
Eerst zwesen allen, doch we]dra ging er een dreigend ge-
mompel op.

- Zijt gij met de Sanskulotten) schreeuwde een struische
kerel, zeg het dan, en, zoo waar ik Nardus Verbelen heet,

(l) Letterliik van dien
door Augustin'fhys.

tijd. Het rijm wordt rnedegedeeld

* Het kan niet b,lijven duren, jongen,
handen uit de mouwen steken. Wij zijn
Karel, en geen slaven.

wij moeten de
toch menschen,

-1 Zie... zie ! riep Karel, ik geloo,f dat ze onderling be-
ginnen te vechten. Korn, laat ons een kijkje nemen.

Dit tooneel greep plaats in de kom van het dorp Wille-
broecl<, o,p een Zond,ag namiddag der maand October van
het jaar I 798.

Ja, de lucht was m,et b'uskruit bezwangerd in die ge-
vloekte dagen. De Vlaamsche gewesten, door de Fransche
republiek overrornpeld, bukten onder de hatelijkste dwin-
gelandij.

Blikslager Jaspers scheen goed te zijn ingelicht : Vrijdags
te voren, den 12" October, was het er op geweest te Over-
meire, maar de uit Gent toegesnelde Fransche ruiterij had
de oproerlingen'uiteengereden en neergesabeld. Doch de
lont vatte .rrrut ; ze brandde nu bliksemsnel voort .rr"n dorp
tot dorp en de bom zou barsten.

Den vorigen dag was er te Willebroeck, op het lusthof
van Rollier een man in een bruinen pijjakl<er en met opge-
toomden hoed aangekomen. Het was Frans Qurrteer, een
priester van Boo,m, die zich reeds maanden in de bosschen
tusschen Boom en Niel ophield

Spoedig liep het gerucht door het dorp dat hij s' ande-
1end..gs mis zou lezen in de woning van Rollier. ùrn 6 uur
lag geheel de bevolking nedergeknield in den tuin van den
srcoten patriot, met wien de lezet weldra nader kennis zal
maken. Het was een ontroerend schouwspel geweest: het al'
taar w'erd op de pui van het lusthof opgericht, en daar, in
de schemering van den aanbrekenden dag, had de priester
na het Misoff er, tot de nedergeknielde dorpelingen ge-
sproken.

Frans Quarteer was toen een man van ongeveer 35 jaar,
met energiek voorkomen. Hij bracht het soede nieuws : dat
heel Vlaanderen als één man tegen de verdrul<kers zou op-
staan en vuurde in een eloedvolle rede al de weerbare man-
nen aan, om bij het eerste sein den oproep te beantwoorden
en te wapen te loopen.

Zijn woorden vielen op [ieen dorren grond ; hij was in
den morgen naar andere dorpen vertrokken, om als een
tweede Peter de Kluizenaar den heiligen oorlog te predi-
ken, maar te WillebroecA vergat men reeds de waarschu-
wing, niet onbesuisd te werk te gaan en op het ordewoord
te wachten, om er alleen aan te denken dat het uur van
den opstand geslagen was.

Arme Martelaars
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sla ik u, Hendrik Van Gastel, den kop in, al zijt gij de zoon
van den notaris.

- Wederom blufferij, zeide de jongeling kalm. Wat
I<omt Meving ons vertellen van plakl<aten, die afgeschedtd
worden in de omliggende dorpen en van ,, liever sterven ! l
IJdele grootspraak I Keert u om en beziet de kerkdeur;
dat schrift en dat Zegel nangen er reeds maanden. en nie-
rnand durft er naar uijzen. Nu, 't is dan oolc maar best, op
het wegnemen daarvan staat de doodstraf. doch riimpjes
aflezen is gemakkelijker en minder gevaarliilc.

Inderdaad, op de kerkdeur was een plakkaa: gehecht,
dat luidde als volst :

VRIJHEID ! GELIJKHEID !

Gesloten in naam der Republieh. Op dcodstral terboden
dit gebouw te openen.

De Com.m;ssaris ûan het Directorium,

GENGOULT.

De woorden van den notar;szoon striemden Jan tr{eving
als zweepslagen en hij kleurde tot achter de ooren.

Allen balden de vuisten, err het zou Hendrik Van Gas'tet
slecht beko,men zijn, zoo er niet juist trvee l'rouwen op het
kerkplein waren verschenen, vcor s'ie allen met ontzag en
eerbied het hoofd ontblootten.

Deze plichtpleging gold een vijftigjarige l:rourv. die een
zware zijden falie droeg. en een haar rpet den arm onder-
steunend twintigjarig meisje, biond, als het rijpe korenveld,
lief en vriendelijk als de leniezon, met groote oogen. zacht-
blauw als vergeet-mij-nietjes, wier lange wimpers een lichte
schaduw op het rozerood der wangen schenen :e werpen.
Zij was daarenboven slank en rijzig, als'de stengel van de
blanlce lelie der tuinen.

Mewouw Rollier en hare dochter groetten de jongelingen
en, inzonderheid zich tot Hendrik Van Gastel en Jan Me-
ving wendend. vroeg de eerste .

- Is er nieuws, heeren) Gij scheent zoo druk in gesprek
te w'ezen.

- Neen, mevrouw, antwoordde de notariszoon. meldens-
w'aardig nieuws is er nie:.

- Dtt kunnen wij u mededeelen, mevrouw. verbeterde
Meving, dat Vlaanderen de drvingelandij moede is.

Van Gastel lachte schamper en zeide :

- D'aarmede stemmen wij allen in. mevrouw, maar ons
volk houd te veel van woorden en :e weinig van daden.

- Ons volk zal het tegenovergestelde toonen, mevrouw,
ging Meving voort en heeft besloten zich vrij te vechten.

- Die dag, heer Meving, zij gezegend ! sprak Bertha Rol-
lier, en zoo wij, zwaklie vrouwen, niet kunnen meêstrijden,
dan, ten minste, z.ullen wij voor Cods altaar bidden. dat de
Hemel u onderstéûne !

---- Helaas, freule, de tempels zijn gesloten. hernam Van
Gastel, en wie zal ze durven openen)

Meving voelde den steek. Hij hervatte : \
-- Het is Zondag, mevrouw, en de drvingelandij moet

van heden af eindigen. Laat ons God aanroepen in Zijne
woonplaats. Baas Jaspers, vervolgde hii, zich tot den blik-
slager wendend, die juist bij de groep was getreden. grj
heb,t een sleutel, die op de kerk past. Ca hem halen !

- Hier is hij, heer Jan. Die Sint-Pieter heeft mij nooit
verlaten, want hij moet ons den hemel der vrijheid openen,
sprak Steven Jaspers, een zwaren sleutel van onder zijn rood
ba.i.., vest te voorschijn halende.

- Geef hem mij !

Baas Jaspers overhandigde Meving den grooten sleutel.
Meving trad vooruit, met een heilig vuur in de helblin-

kende oogen ; er zou iets gewichtigs gebeuren.

- Wat wilt gij doen, heer Meving) riep Bertha verblee-
kend.

- Gods woning o,penèn. freule.
En eer het iemand verhoeden kon, stapte de forsche jon-

geling gezw'ind nadr de kerk, rukte plakkaat en zegel af en
opende de kerkdeur.' 

- Naar de stormklok ! schreeuwde Nardus Verbelen.

- N..t de stormklok ! herhaalden allen geestdriftig'
IVlen zou de grijze, uitgesleten trappen der oude dorps-

Lerk opspringen. Ëén enlcel oogenblik aarzelden de jonge-
lingen nog, daarop schenen zij tot een vast besluit te zijn
gekomen, en nogmaals dreunde het uit hunne moedige
borsten :

- Naar de stormklok ! Wee met de verdrukkers !

Doch op hetzelfde oogenblik ging er een kreet van schrik
op uit de groep :

- De Sanskulo:ten ! De Sanskulotten ! klonk het.
En plots kwamen een dertigtal repub,likeinsche soldaten,

onder het commando van den Boombchen commissaris Gen-
goult zelven, het kerkplein opgestapt. Met één blik zag hij
wat er gebeurde. De kerk was open en Jan Meving en Nar-
dus Verbelen stonden aan den ingang.

- Ah, les brigands ! vloekte de aapvoerder. En joue !
Citoyens-soldats !

De Sanskulotten legden hun geweer aan en hielden zich
gereed om te vuren.

Cengoult trad eenige stappen vooruit en riep :

- Bij de eerste bewegine kommandeer ik : vuur !

De gure naiaarsavond hing treurig over het dorp Wille-
brceck. Er was geen levende ziel irt de straten te bespeuren,
En geen r'vonder, wan: Gengoult had een bevel laten afle-
zen dat, al wie zich buiten zijne deur waagde, zou worden
neergeschoten. dat de herbergen gesloten moesten blijven
en er geen enkel licht in de huizen te bespeuren mocht zijn.

Slechts wandelde er van afstand tot afstand een Sanskulo,t
over en lveder, en zijn zware stap, het nu en dan neêrzetten
van zijn geweer of het rinlielen van den slependen sab.el op
de straatsteenen, onderbrak de akeliee stilte.

Op het eemeentefuis ,r,vas licht : daar zetêlde de commis-
saris met vier republikeinsche soldaten. Beneden. aan de
deur, zaten een zestal Sanskulotten bij den gloed eener lan-
taarn, met dobbelsteenen te werpen, tenvijl van tijd tot tijd
eene rhumflesch de ronde deed.

Vijf vaderlanders, ,, brigands,,. zeiden de .republikeinen,
lagen, aan handen en voeten gebonden, in den kelder van
het raadshuis, die tot gevangenis van het dorp was inge-
richt. Onder hen bevonden zich Jan Nleving, Nardus Verbe-
len en de blikslager Steven Jaspers.

Gengoult en zijn trawanten onderhandelden over den toe-
stand. Zij wisten dat hij hachelijk was. Er kwamen van alle
kanten berichten in, dat het volk aan 't muiten sloeg.

De commissaris had het gevaarlijk geoordeeld, in den
nacht met vijf gevangenen naar Boom terug te keererg door
een streek, die hij weinig kende, en waar de ,r brigands l
samenschoolden.

De Sanskulotten zouden te Willebroeck den nacht door-
brengen en 's anderdaags, bij de eerste morgenklâarte, een
kar opeischten bij een boer, er de gevangenen op vastbin-
clen en naar Boom rijden.

Cengcult vormde een krijgseerech: en er werden verschil-
lende dorpelincen ondervraagd. Het rnras hem o. a. ook ter
oore gekomen, dat een priester op het buitengoed van Rol-
lier 's morgens mis had gelezen

\,'66r hun vertrek zou men Rollie r aenhouden, die slechts
c..c'r bui:en bet Corp woonde.

Deze vernarn van ziin mceder en ziin zuster, die bleek als
ie dood waren thuisgekomen, de gebeurtenissen van den
dug.

In de eersle opwelling van ziin gevoelens. wilde hij zijn
stlijdg:noolen verlossen, doch hij was een b,ezadied. naden-
liend man, er-r zag al spoedig de onmoseliikheid hiervan in.

Daarop r,'erd hij n'revelig. Waartoe die overijling, waar-
o:n het ordewoord niet afgewacht? ln zijn handen berustte
de le ddraad van heel de beweging. Zijn hoofd was het
n-riddenpunt v.n den opstand. Hij mocht, neen, hij moc\t
zijn leven niet roekeloos wagen !

En toch !

Jan Meving, zijn koenen, trou\^'en vriend, laten vertrek-
ken met de vier andere makkers..de beste van de Wille-
broecksche patriotten, stond gelijk met ze een gewissen
docd iaten tegemoet te gaan.

's Anderdaags, nog v66r den middag, zouden zij voor den
krijgsraad van Boom verschijnen en onmiddelliik door een
l<ogel worclen neergeschoten.
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Wat werd ziine ziel gefolterd !

Buiten huilde de Octoberwind door de hooge populieren,
die àoodsliederen schenen te zingen, terwijl in den mane-
schijn, 4;. f,;jwillen tusschen tu'ee donkere wclken heen-
dlone. de bladeren als tranen nedervielen.

Rollier telde op het oogenb,lik, dat de Boerenkrijg begon,
dertig jaren. Hij was de zoon van den rijken mouter Pieter-
Jan Rollier, burgemeesler van Sint-Amands. die in l7B9
ontsliep.

Later betrdli onze held vr,et zijn moeder en zijn zuster een
lusthof te Willebrqeck, terrvijl zijn twee broeders, die even.
eens een rol spedden als vaderlandsgezinden, in hun ge-
boortedorp een zoutziederij bestuurden. (l)

De moedige man nam spoedig een besluit, en hief nu
kalm het hoofd op. Hij zette zich aan 't schrijven en om elf
uur 's avonds had hij daarmede gedaan,

Zijn zuster, de schoone Bertha, was nog niet te bed. De
slaap ontvlood hare ôo,gen. Hoe kwam het toch, dat het
beeld van Jan Meving gedurig vo'or haren geest verscheen
en tranen in hare oo'gen deed opwellen) Zij dacht aan hem,
toen haar broeder b,innentrad.

(l) Zijn kleinzoon leeft nog en dezes zoon, de heer Emiel
Rollier is ingenieur te Sçhaerbeek.

,a
+

<.

-_ Ik ben blij u nog
eeling vriendelijk en
schrijfkabinel komen?

Lanqzaam en stil, om moeder
'zij zich naar bedoelde kamer.

De bioeder sloot zorg'sldie de deur'.
.---- Li,eve Bertha, hernam hij, hare hand vattend, ik weet

dat gij een moedig meisje zijt en het u niet aan beleid ont-
breekt. Ik heb u eene gervichtige tijdine mede te deelen.

Bertha blikte haar broeder opgeruimd in de oogen.
* Spreeli. antwoordde ze, il< ben blij dat ge zooveel ver-

trouwen in mij stelt.

- Ik ga aanstonds vertrekken.
Het meisje verschrikte.

- In deze omstandigheden ons alleen laten, broeder?
---- Vereeet gij. zuster, dat onze broeders gevangen zijrr

en dit hun laatste nacht is, als wii hen niet verlossen?

- Broeder. lieve D'ikt... (llzeide ze en hare stem stikte
in de keel.

* Wat ontroert u zoo,, goede zuster)
-* Ik ben zoo droef. u te zien vertrekken. midden in de.n

(l) Verkorting van Benediktus. In geschriften van dien
tijd wo,rdt de held Dikt Rollier genoemd.

./- t

',.*

op te vinden, Bertha, spralc
met zachte stem. Wilt gij

.de jo.p-
ln mrJn

t

niet te wekken, begaven

- Bij d" eer-te bervegine l(ommandeer ik : vuur !
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nacht... Ik heb."r,lroon*.rloel dat lk u niet meer terug zal
zien.

- Neerr, Bertha, God, voor wien ik den strijd aanvaard,
zal ons niet scheiden.

- Ik weet bet, sprak het meisje, de plicht roept u. Gij
moogt uw b,roeders in deze ure des gevaars niet verlaten,
en tàch zou ik mijn armen om uw hals willen slaan en u
hier houden
'- D'at zoudt ge niet doen, Bertha.

- Neen. en ik wil uw mannelijk hart niet verweeken,
Dikt; gij ziit de man om Maanderen te redden en ik ben
fier uwe zuster te wezen ; toon u moedig. doch niet verrne-
tel... Maar wat zal ik morgen vroeg aan moeder zeggen)

D,ie naam trof den koenen jongeling en hij voelde zijn
hart omprangen.

- Ik zou moeder willen omhelzen v6ôr miin vertrek, ant-
woordde hii, maar dit mag niet. Zij heeft in den loop van
den dag reeds geùoeg ontroeringen onderstaan en haar ge-
voelig gestel zou door het afscheid te hevig worden ge-
schokt. Zeghaar dat ik in den morgen zal terugkeeren en...

Rollier vo,leindde den volzin niet... Zuster en broeder blik-
ten in elkanders oogen, en zij beereep wat weeselijke ge-
beurtenis er door dat rr en.r verondersteld werd.

- Dan, lieve Bertha, r"lt gtj haar troosten. haar liefheb-
ben voor twee, en haar zeggen dat mijn laatste gedachte
voor haar is geweest.

- Ga, broeder... voor het arme. lieve Maanderen !

Teeder omhelsden zij elkaar, doch, al waren ze nog zoo
moedig, toch schoten hunne oogen vol tranen en brak het
scheiden hun harte-

Maar 's lands heil is de hoogste wet, en persoonlijk geluk
moet worden opgeofferd, als het vaderland zijn kinderen
roept.

Rollier trok een blauwen kiel aan, gespte zijn waggen vast,
nam het vuurïoer van den wand en hing een welgevulde pa-
troontasch met dwarsband aan de zijde.

Hij gaf Bertha een laatsten kus, doch geen van beiden
sprak nog een woord, zoo drcht schroefde de aandoening
hun de keel toe.

Rollier verliet zijn lusthof door de achterdeur.
De nacht was pikdonker, want de maan zat achter een

wolkenschof weggedoken.
De jongeling bleef op den drempel staan ; hij trachtte de

duisternis te peilen en luisterde aandachtig, of hij geen
vreemd gerucht vemam.

Hij zag alleen de stammen en kruinen der boomen en
hoorde slechts het huilen van den wind door de krakende
takken.

Zachtjes sloop hij in de richting van het hondenhol<, en
toen de trouwe waker, bij het vernemen van een geritsel
over de dorre bladeren van den weg, een dreigend gemor
Iiet hooren, riep hij met gesmoorde stem :

- Koes, Vriend !
Het schrandere beest, dat den naam van <Vriendr droeg,

had de stern van zijn meester herkend en begon nu aan zijn
rammelenden ketting te trippelen en te kwispelstaarten.* Koes, du ! herhaalde Rollier, terwijl hij d.n halsband
van den ketting losmaakte. Kom, jongen, voegde hij er bij,
gij moogt ook al iets doen voor het vaderland.

Het dier wreef dankbaar en blij met zijn snuit tegen zijns
meesters slobkousen en kreunde zacht, als wilde het zeg-
gen : (( Cij weet dat ik u gaarne zie, dat ge op mij moogt
rekenen. en dat ik blij ben iets te kunnen verrichten u.

Rollier bleef een stond nog luisterend staan. Hij vreesde
dat men zijn huis bespiedde en,-om zich van den toestand
te verzekeren. beval hij de" hônd 

'* Zoek, Vriend, zoek !

Vriend begon dadelijk, wondersnel snuffelend en snor-
kend met den neus tegen den grond te zoeken. Ongeveer
vijf minuten verdween hij in de duisternis, maar keerde toen
blijmoedig terug en gaf door een ges,tnoord ( woe r te ken-
nen, dat de tuin veilig was.

* Kom, Vriend, zei Rollier.
En hij stapte gezwind door het gras naar het poortje van

den tuin, dat op het vlakke veld uitqaf.
Een oogenblik later snelde hij met zijrr hond door de ak-

kers.
Na verlo.op van eell kwartier kn-am hij aan eene lage wo-

.i.rg, di. naast de baan stond. Hij sloop behoedzaam voort
tot aan de deur en klopte aan.

Binnen was geen licht te bespeuren.
Op dit oogenb;l;k moest het omtrent rniddernacht wezen,

doch er galmde geen klokslag meer uit den toren, waarvan
het uurwerk verbrijzeld werd en het brons stil hing.

Wijl er seen antwoord kwam. duwde Roilier de kolf van
zijn roer tegen de deur, zoodat er een doffe bons door de
woning dreunde.

Spoedig daarop hoorde de jongeling dat er een dakven.
ster geopend werd, en een stem riep :

- Wie daar)

- Goed volk, Jan Moeremans, doe open, antwoordde
Rollier.

- Z;j, gij het, Rollier?

- Ja. Jan, ik ben het.

- Ik kom.
Eenige minuten later liet Jan Moeremans', hovenier van

den gewezen graaf van Bornhem,'den jongen man binnen.

- Ik verwachtte u, sprak Moeremans. Hij zal wel komen,
zei ik bij mij zelven.

- Ik, Jan)

- Ja.

- 
'Waarom?

- Voor onze arme makkers, die ginder gevangen zitten.

- Brave jongen.

- Ik meende reeds naar u toe te gaan, Rollier; gij moet
u niet verbeelden da: ik sliep !... i\'laar dan dacht ik ook
rveer bij mij zelven, dat gij het wel op zijn best zoudt schik-
ken. Toch werd ik ongerust; ik zei bij mij zelven : We mo-
gen de u jongens r toch niet laten vertrekken, want dan
worden ze morgen als honden neergeschoten. Wij moeten
ze verlossen, zei ik zoo.

- Dat zullen wij, Jan.

- Maar nu begon ik toch ongerust te worden.

- Hadt gij geen vertrouwen meer in mii)
- Ja, vertrouwen genoeg. Zoolang de rekels Rolliel niet

hebben, zei ik, en ilc wist dat ze u niet hadden. want 'lc bcn
nog gaan stollesteeren tegen den avond, zoolang, zei ik, rs
er geen vrees voor de jongens.

- Waarom waart ge dan ongerust, Jan)

- Wel, ik begon te vreezen dat ge 't ding zonder mij
zoudt afgelapt hebben en dat, zei ik zoo, zour toch te erg
wezen. Dat zouden de jongens ook niet gaarne gehâd heb-
ben, Rollier, of zij zouden gemeend heb,ben, dat ik.mijn
belofte niet gehouden had.

- Welke belofte)

- Wel, aan de jongens.

- Aan welke jongens)

- Wel, mijn belofte aan de jongens; * aan Jan Meving
en dé andere... jongens !

- Ha, hebt gij hun iets beloofd)
De hovenier knikte.

- Wat dan)

- Gij weet dat ik geleerd ben, niet waar, Rollier)

- Ja, Jan, ge zijt een knappe vent.

- En dat ik kan lez'en en schrijven, zoo goed als een
schoolmeester of een notaris?

- Zeker.

- Wel, ik heb op 'een klein pampierke eeschreven :

,, Jongens, weest maar gerust, wij zullen ulie wel . komen
verloss,en ,.

- En toen? vroeg Rollier, wiens gelaat verdonkerde.

- Toen heb ik het pampierl<e netjes gevouwen en het
door de gebroken ruit van het l l<ot )) geworpen.

_- Dat was zeer onvoorzichtig, Jan, en ge deedt daar erg
mis aan.'

- Waarom) vroeg de hovenier.

-, Indien de Sanskuiotten uw geschrift gevonden hebben,
is onze poging mislukt. Dan zullen de republikeinen hunne
voorzorgen nemen.

-- Neen, sprak Jan, halsstarrig het hoofd schuddend,
niemand heeft iets gezien. Jan Meving is eventjes voor de
ruit gekomen en heeft mij toegeknikt. De jongens, zei ik zoo,
*o"t..r toch weten dat wii hen niet in den brand zullen
laten.

Rollier voelde zijn wrevel voor zooveel goedhartigheid
en moed verzwinden.
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