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-'t Is wel, Jan, sprak hij, den man vriendelijk op den
schouder kloppend. neern uw geweer en ko,m met rraij mee.

- Hê, wie is daar aan de deur) wo.eg Moeremans plois.

- Goed volk, Jan.

- Zijn er reede jongens?

- Ja, een op vier pooten... mijn b'rave hond...

- Ha, Vriend !

- 
j"i,it. ;;;irzal wel op schildwacht staan en'den om.

trek veilig houden.

- Zie, hervatte de hovenier, het gew'eer op den scho,u.
der leggend, dat wapen is nog een geschenk van den ouden
graat, zaliger r. Jan, zei hij zoo, daar moet gi/ roofvogels en
razende ho'nden rnee van 't hof houden ,. Daar zit nu varl
bei dat soort te Willebroeck, 't zal nu goed te pas ko,men.

De twee mannen verlieten het huis van den hovenier en
trokken dwars door het veld, zonder de baan te volgen.

Eindeliik naderden zij een steenen kruis, aldaar opge-
richt tot uitboeting van een moord, die er gepleegd was.

Dt kruis stond op een open vlakte ten Noorden van'Willebroeck en het rees daar zoo plechtig en indrukwex-
kend op in den manesch,iin en in de stilte van den nacht,
dat Rollier zijn hoed van het hoofd nam, neerknielde en
een gebed prevelde.

Ofschoon minder innig van gevoel, volgde Jan Moere-
rnans nochtans zijn voorbeeld.

Na een korte pooe stonden beiden op.
* In dat teeken zullen wij overw,innen, fluisterde Rollier.

- En nu, .Jan, ven'o'lgde hij, slaat gij rechts en ga rk
links af. Zo,omin als gij sliept, slaapt men thans in dc hoe-
ven. AI wat weerbaar is, wacht naar het sein. met de wa-
pens in de hand, gereed om toe te snellen. Hier, onder het
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Steenen Kruis zullen wij v66r het krieken van'den dag te
samen komen. Gedenk de leus: Voor God en Vaderland !

Een waterachtige lichætreep verhelderde de rvolken in
het Oosten en weldra schemer4de de dag over de velden.

Er hing een witte mist vochtig o,ver het landschap, en hij
versfompte de afteekeningen van boomen e , huizen.

Op een l<wartier #stand van Willebroeck. naar den kant
van Eloom, stond aan weerszijden der baan een rij.olmen en
hazelaren, waartusschen de nevel als een zwevend eprdijn
slierde.

Doodstil en zwijgend lagen er in dit morgenuur een twin-
t'gtal jongelingen rechts en links van den weg. Allen waren
als eenvoudige boeren gelileed, en zeisen, pieken en dorsch-
vlegels dienden hun tot wapen. Slechts een zestal hadden
cen vuurroer.

Neêrgeknield in het slijk der gracht, die naas'. de o,lmen
liep, zagen zrj er zoo haveloos uit, dat men hen bij den eer-
sten o,ogopslag voor een hoo,p bandieten zou hebben ge-
ho,uden.

Dbch, als men de uitdrui<king gadesloeg, die op de ge-
zichten lag verspreid, bespeurde men al spoedig.dat een
verheven doel, een edele gedachte, die mannen bezielde.

Er straalde zulke kalme, zulke mannelijke fierheid uit de
oogen, dat men aanstonds raadde dat er heldenharten oh-
der die schamele, blauwe kielen moesten kloppen.

Eenerz:jds van de baan, achter een olm. stond Rollier.
die het gezag voerde over drie en twintig jongelingen ;, aan
den anderen kant lag Jarr Moetemans tnet een en twintig
patriotten verscholen.
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Zij iichtten het gelaat naar Willebroeck en hielden den
b.lik aanhoudend gevestigd op de baan, waarover mist-
sluiers zweefden, en waai het daglicht langzaarn door2eeg.

- !66r hen; -tuscçhen den slootkànt en hit dorp, lag d]e
ul{t., waar het Steenen Kruis was opgericht.

Rollier le,unde tegen een olmestam en overwoog den toe-
stand. Heden-zou de eerste gewapende aanval iegen den
verdrukker flaats hebben. Morgen zou Vlaanderen in vuur
en vlarn staan ; morgen zou de stormklo,k luiden uit al de
torens en de vrijheidskreet verschrikkeliik dreunen.

Ja, bij die overweging bonsde het hart van weugde, maar
die vreugde scheen door een wolk te worden beneveld. ITat
zou _de uitslag zijn van den strijd) Ongeoefende loeren,
luttel in getal, stonden tegenover de ovérwinnende legers
vôn een machtig land I Hoeveel b,lced van trouwe vaderlan-
ders zou er vlieten),Rollier zag naar de jongelingen, die
daar kalm en vastberaden, met den blik op J. bian, den
vijand afwachtten. Straks misschien zouden verscheidene
dier oogen voor altijd geloken zijn en de eerste martelaars
der vrijheidszaak in volle kracht en vollen levensbloei den
eeuwigen slaap zijn ingegaan. En onwillekeurig legde hij
de moedige man, de hand op zijn harte, dat na verloop van
ettelijke-uren mogelijk opgehouden zou hebben te kloppen
en hij dacht aan zijn geliefde moeder, aan zijn dieib*re
zuster, aan zijn arm, verdrukt Maanderen.

- Hé, kapitein t zei een jongeling, zich tot Rollier wen-
dende.

- 
'Wat is er. Nelis?

De jongeling stak den arm uit, wees met den vinger naar
een plaats op den weg en zei :

- Ginds beweegt iets.

- Ik bemerk niets door den mist. antwoordde Rollier.

- Jawel, kapitein... Ziel... zie !... Het is... een ]rond !

- * Ho,, 't is rr Vriend.r, antlyoordde Rollier. .fongens, die
brengt nieuws.

Een stond later kwam het trouwe dier toegesneld, sprong
den kant o'p en vervolgens tegen de beinen van zijn
meester.

- Wat is er, Vriend? vroeg de kapitein.
Vriend spitste de ooren, keek kwaadaardig in de richtirig

van het do,rp, liet zijn vreeselijke tanden zien en stiet een
dof gegrol uit.
. - B.gt.pen, Vriend, sprak Rollier.

En zich tot àjn strijdgenooten richtend, vervo,lgde hij :_. Opgepast, jongens, daar zijn de beulen van Vlaande-
ren, die onze makkers naar den dood voeren. Geen gena-
de ! Onthoudt het allen !

Het was een plechtig oogenblik.
De patriotten hielden hun adem in... Er lag een doodsche

stilte over het veld... Zachtjes brak de zon door den nevel
en nu zagen zij ginder verre den toren van Willebroeck,
en er steeg een gebed op uit hun harte. Langzaam schok-
lrend, dreunend door de morgenstilte, hoorden zij op een
afstand een kar over den steenweg naderen. Krampachtig
omklemden de patriotten de stokken hunner zeisen en vle-
gçls en die een geweer hadden, maalcten zich gereed om
aan te leggen.

-- Goed mikken, en niets doen vô6r het kommando !

fluisterde Rollier.
Aller hoofden knikten ; allen kenden de onderrichtingen.
De schokkende kar naderde,. naderde met hoefgetrappel

van paarden en stappen van mannen en nu zag men, in den
half verzwonden nevel, vol lichttinteling, de geweren der
soldaten schitteren. Men zag hun ruige gezichten, met lan-
ge, afhangende snorren; het witte bandenkruis over de
b,orst ; de tweepuntige steken ^net kokarde, schuins op het
oor ; den eomm ssaris Gengoult op een ongezadeld paard,
dat gewis te Willebroeck werd opgeëiecht en de kar, de kar
met de gevangenen, boven welke de hooge gestalte uitstak
ùan Jan Meving, die het hoofd nu links, dan rechtg wendde,
als zocht hij âjne vrienden op de vlakte, waar alleen het
Steenen Kruls als, een gtaftombe verrees.

En men hoorde nu duidelijk de stemmen ; die van den
commissaris, welke schertste met een officier, en die van de
soldaten, welke lachten en de gevangenen tergden, onedat
zij het hoofd bo,gen voo,r het kruis. En duidelijk klonk uit
den mond van een Sanskulot door den reinen morgen, over

Maanderen's beemden, de spottemij, die eens op Golgotha
had gedreund:

.--- Gij bidt uw hemelschen Vader, vraag hem nu dat hij u
verloese I

En men hoorde - nog duidelijker en heel dicht
een anderen Sanskulot roepen :

- Hun God heeft zijn paspoort 'gekregen en Ce
der Rede bewoo,nt thans zijn paleizen !

bij -
godin

En zoo dicht nu, dat men de ademhalingen hoorde, zei
er een :

-.--- Co,mpagnons, laat ons de ,, Cormagnole ri 2ingsn.

- Bravo ! riepen de .nderen.
En het galmde uit twintig borsten :

Dansons la Carmagnole
Vive le son. vive Ie son,
D'ansons la Carmagnole- Vive le son du canon I

- Vuurl .
En een knetterende zesvoudige losbranding echeurt Je

lucht.
De zang sterft op de lippen der Sanskulotten ; vier stor-

ten kermend tegen den grond ; er stijgt een dilcke kruitdamp
in de o,lmen op en van weerskanten springen twintig man-
nen als leeuwen op de baan.

Verast door den plotselingen aaÉval, verstommen de re-
publikeinen ; het paard van den co,mmissaris steigert ver-

"chrikt, maar dit duurt slechts een oogenb'lik.

- Vive la République ! schreeuwen de soldaten.

- Chargez ! beveelt Gengoult.
De Sanskulotten hebben den tijd niet om hun geweren af

te vuren ; met gevelde bajonetten o,ntvangen zij de patriot-
ten en nu begint er çen vreeselijke strijd van man tegen
man. De zeisen klieven de'lucht met bliksem liæen en drui-
pen van het bloed; de dorschvlegels zwieren en verbrijze-
len de schedels, zo,odat er spattende hersenen en haarvlech-
ten aan kleven; de pieken doorboren de borsten en knrisen
met de bajonetten; die door de lichte wamb,uizen der pa-
triotten dringen

Rollier staat alleen tegenover drie manschappen, die hem
willen doorsteken, doch hij zwaai,t de koùf van zijn gew,eer
zoo verschriklrelijk rond, dat er twee ter aarde storten.

Gengoult heeft zijn sabel getrokken en is op het punt het
hoofd te klieven van Rollier, die onmogelijk den slag nog
kan afweren, doch op hetzelfde oo,genblik o,ntvangt het
paard van den commissaris een geweldigen messteek in de
zijde, tengevolge waarvan het met woest gehinniL zijdelines
over de gracht springt en zijn berijder in dolle vaart over de
velden voert.

Meving is er in geslaagd zijn b,oeien af te rulcken en, zon-
der wap^ens, alleen met een zakmes gewapend, zich tusschen
de strijders te werpen, juist nog bijtijds om Rollier van een
zekeren dood te redden.

Onder gehuil en gel<errn, onder het hijgen van boezems,
duurt de strijd steeds voort.

Jan lVleving heeft een ge\Meer uit de hand van een gewo,n-
den Sanskulot gerukt en vecht nu mede. zonder te luisteren
naar het geroep van Nardus.Verbelen en de drie andere ge-
vangenen, dat men hen van hur.ne boeien verlossen zou,
blakend als zre zijn van begeerte orn aan den kanap deel te
nemen.

Nog zeven Sanskulotten blijven ongedeerd en houden den
strijd vol.

Doch nu wcrden ze omsingeld, gekwetst en ontwapend,
en zegevierend stijgt ditmaal de zegepralende kreet op :

- Voor God en Vaderland !

Rollier en Meving snellen in elkandera armen; er vait
geen woord van hun lippen, maar hun harten, die op elkan-
der kloppen, zijn welsprekender dan een taal het zou kun-
nen wezen.

Rondom hen is het scho,uwspel verschrikkelijk : een tien-
tal lijken van Sanskulotten en pahiotten bedekken den
grond en liggen o,ndereen in de laatste o,mhelzing van den
dood. Evenveel gekwetsten steken de .armen uit en kernren
om hulp.

De Eerwaarde heer Frans Quarteer, die in een .naburige
hoeve den nacht had doorgebracht, ir op het geknal der
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geweren toegesneld en spreekt over allen de wootden van _De andere patriotten, die bji het vuur zitten, snellen toe.
vergiffénis i;t ' lbso,lgo uos / indien er op de zielen dier. Hét nieuws : daar Âin ze, brengt'een algemeene ontstel-
maftelaren één vlek kan kleven, die niet zona ziin uitge-. tenis teweeg'
wischt. - \f,/s61 zitn ze? klinkt het in het rond.-De 

gekwetsten wbrden nu op de kar gelegd, die de ge. -:"Bt"lg -tg Uj den kapitein,- vèrvolgt de jongen. Spoe,J
.,"ng"ri"n aanb,racht, en inet de vijf Sunskulàtt.r,, die zich u. 'Waar is hij) Çr.varlt Cgen-tijd te verliezen.
m,oesten overgeven, naar het dorp gevoerd. Kom, Witteke, ik zal u bij hem brengen, zegt Jan Moe-

Doch vooraleer die plaats te verlaten, waar het eerste
bloed van den vrijheidsoo,rlog stroomde, beklimt Rollier het
Steenen Kruis,' terwijl de patriotten er in dichte gïoep om-
heen zijn geschaard. De priester staat naa;t den held. Ook
tt Vriend rr, de moedige hond, aan wiens beblo,eden murl
men zien kan dat hij ook medegevochten heeft tegen de
Sanskulotten, heeft het recht otn tttsschen die moedige str:j-
ders te kwispelstaarten.

Frisch en zonnig beschijrit de Oktobermorgen die schil-
derachtige Broep, waarboven het Kruis, Ro,llier en de vree-

, selijlce wapens uirtsteken.

- Makkers, spreekt Rollier, wij hebben o,nze do'rpsge-
nooten en medestrijders verlost. Dank zij uw heldenmoed
staan ze wij om, te kampen. Want dat deze overwinning u
niet begoochele: ze is het begin en niet het einde van on-
zen strijd. De eerste Sanskulotten zijn onder onze slagen
gevallen. Bloedig zal Frankrijk hen willen weLen, maar
zweert dat cij allen, tot den laatsten toe, bij den galm der
stotmklok hier naar het Sfeenen Kruis ault snellen, to,t ver-
dedigins van het Vaderland.

-- Wij zweren het, klonk het als uit één mond.

- En rk, sprak de waardige priester, Frans Quarteer, ik
zegen uwe edele pogingen, i]< zegen uwe wâpens. Dat God
u bescherrne en in Zijn schoot onze broeders opnemen. die
zooeven de zaak der vri,jheid met hun bloed bezegelden.

De priester hief zijn handen op en allen Ènielden neder
in het stof, terwijl hun geb€d als een wiero,okzuil ten hemel
steed.

TWEEDE HOOFDSTUK.

DE NOOD,KLOK STORMT IN VLAANDEREN.

20 October I

Grauw is de lucht en l<il de droge Noorderwind, die over
de stoppelvelden giert.

De patriotten zijn in de bosschen tusschen Willeb,roecÈ
en Puers gelegerd. Er zit een ruige en havelooze groep in
het woud, dat een half uur van eerstgenoemd dorp ligt
Eenigen bidden den rozenkrans, anderen kuischen hun ge-
weer. In de diepte, door het heuvelachtige van den boach-
lto,nd gevo,rmd, smeult een houtvuur en, als de knetterende
takl:.en soms een ro,oden g]oed do,or de avo,ndschemering
ir' het rond werpen, leest men lijden en ontb,ering op de
n agere trekkentder vaderlanders'. De dorpen zijn niet meer
veilig en de patriotten moeten als dieren in tle booschen
vluchten en er zich schuil houden.

Er zijn schildwachten aan den zoom van het woud uitge-
zet ; van tijd tot tijd ritselt er iets tusschen de struiken, een
gebukte gestalte kruipt naar de baan en o,nrustige oogen
onderzoeken loerend den schemerenden gezichteinder.
Dwars door de velden, uit de richting vap Willebroeck,
komt een man aangeloopen. Twee der patriotten hebben'
hem gezien.

- Hij behoort tot de onzen, fluistert de een.

- Mij dunkt dat het de jongen van den smid is, lispelt
de ander.

- Ja, 't is Witteke.
Witteke, e'en zestienjarige knaap, met kort geknipt vlas*

haar, en scherp en schrander gelaat, nadert buiten adem
het bosch.

- Hé, Witteke ! roept de schildwacht.

- Waar is kaBitein Rollier? vraagt de knaap hijgend.

- Wat is er dan?

- Ze zijn daar !

- Wie)
.- Dê Sanskulotten antwoordt Witteke, wiene oogen

vlammen schieien.

remarô.
De, patriotten staren elkander in stomme verwachting aan.

De een geweer heb'ben, rapen het van'tlen grond op en
zien of het geladen is.

Moeremans en de knaap snellen dieper het bosch in,
langs het smalle wegeltje, dat er door kro,n]<elt. Weldra
kornen beiden aan de vlakte, waar, aan den zoom, een ar-
moedige hut staat.

* Hier is de kapitein, zegt Moeremans en hij wil de
deur openen, die tot aan de lage strooien hut reikt.

Doch de stulp is gesloten.
.--- 'Wie daar? klinkt het binnen.
* Hier is Witteke met nieuws, kapitein.

- Ko'rnt b,innen.
De wo,ning, waar zij ingaan, is donker en laag van zolde-

ring. De duisternis van den schemeravond wordt slechts
getemperd door den valen schijn, die uit den zwarten haard
opstijgt. Alles is doodstil. In een alkoof zit een meisie, wier
zachte blik de binnenkomenden nauwkeurig-gadeslaat en
wier ooren elk woo,rd trachten op te vangen.'Doch Rollier
fluistert :

, - Vo'let m,ij !
Hij opent de achterdeur, die oÉ een klein wa chhuis uit'

geeft.
--- Mijn rnoeder is ziek, zeet hij en, alhoewel ze slaapt,

vrees ik dat zii iets verndTn,en zou, dat haar ontstellen kan.
Gij weet dat zieke menschen een fijn gehoor hebben. Wat
nieuws brengt ge mij, brave jongen)

..- De Sanskulo,tten rukken aan, kapitein.
Kalm ontvanet Rollier dit bericht.

- W"ar zijn ze?^

- Ze kornen van Boona en moeten nabij het dorp wezen.

- Hebt gtj ze ge^en, Witteke?

- J., kapitein. Ik lag verscholen aan den kant, waar grj
hen verslagen hebt. Hun aanvoerder wees de plaats aan, en
nu steeg er uit den tro€p een vreeselijk moordgehuil op. Zii
balden de vuisten en staken ze dreigend uit naar ons dorp.

- Met hoevelen waren ze )

- Hun getal is groot, zeer groof, kapitein. Honderd of
tweehonderd, of nog meer, kapitein.

- Gij zijt een moedige en b,rave knaap, vervolgde Rol-
lier, en ik zal u voor uw diensten beloonen.

- Ik verlang niets, kapitein, dan u te helpen die moor-
denaars uit ons land te drijven. Mag ik u iets vragen?

- Ja, zeker.

- Zult gtj u ja )) zeggen, kapitein?

- Ik denk het wel.

- Krijg ik ook een geweer, om mee te vechten?
Rollier bezag het tengere jongetje, nog haast een kind,

wiens oogen van moed en onverschrokkenheid fonkelden.

- Gij kunt ons meer dienst bewiizen met het overbren-
gen van berichten, Witteke.

- Ja, kapiteiia,, maar laat me toch vandaas meevechten.
En zijn oogjes keken begeeilg naqr de twee pistolen, clie

Rollier in den gordel droeg.
.- Ik zal u een eerepost geven, vervolgde de jonge man.

G;j blijft hier, om bij mijn ziei<e moeder en mijn zuster e
waken. Komt er gevaar voor hen, dan zult ge mij bij de pa-
triotten wel vinden ; ik vertro'uw on u.

De knaap richtte fier het hoofd op, hij greep Rollier's
hand, kuste ze en riep in vervo,ering :

- Ik dank u, kapitein ; ik zal hier b'lijven waken. Gij
moogt op mij rekenen.

Die woorden werden op vasten en heldhaftiEen.toon door'W'itteke uitgesproken, en, in de gegeven omstandighederr,
hadden zij niets belachelijks in den mond van het moedig
jongske.

Rollier trad weder binnen en wenkte zijn zuster.

- Slaapt moeder)
Het rheisje knikte.

- Ik moet gaan, Bertha.
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- Zijn zij er? vroeg zij met onvaste stem.
Rollier booe het hoofd.

- Ik laat dezen knaap bij u, lieve zuster. Hij z"l mij ko-
men verwittigen, indien mijne tegenwoordigheid hier noo-
dig is.

Het meisje nana den ho,ed van haren broeder. stak een
gewijd palmtakje tusschen het lint, spelde er een wit lapje
op met rood kruis, dat. zij zelve aan de sponde dc zieke
vrouw vervaardigd had, en fluisterde:

- Dat God u b,escherme I

Rollier verliet met Jan Moererrans de hut.
Zij spoedden zich voort door het bosch. waarin de nacht

nu was neergedaald.
Het duurde niet lang, of zij kwamen aan de boschvlakte,

waar de patriotten in een dichte groep hun aanvoerder stil-
zwijgend afwachtten.

Aller oogen waren gericht op den echranderen man, wiens
hoo,ge en slanke gestalte boven de anderen uitstak.

Met vaste stem, waarin echter iets vriendelijks lag,
sprak hij : :

.-* Lieve vrienden, broeders, de schender van onze alta-
ren, de verdrukker van het vaderland. de verwoester van
onze haardsteden, rukt op dezen stond ons dorp binnen.
Hebt gij uw leven veil voor al wat u dierbaar is)

- Ja, ja ! Llonk het dof, maar beslist.
* Vooruit dan, orn den vermetelen overweldiger terug

te drijven. Morgen zal de opstand misschien geheel Maan-
deren door losbrekcn, Iaat ons het goede voorbeeld geven.
V66r de haan kraait en het morgenrood den torep kleurt
van ons geliefd dorp, moet de laatste Franschman verdwe-
nen zijn van den bodem, waar onze wieg op sto,nd. L,eve
het Vaderland I

.-_ Leve het Vaderland t
En de stemmen der patriotten herhaalden dien kreet,

zacht als een gebed, maar fier als een strijdleus, terwijl de
hoofden bogen.

- Bereidt u tot den tocht ! Moeremans, blaas den hoorn,
opdat hij als een sein over bosschen en velden klinke en
onze bro,eders verwittige, die in den omtrek op het teeken
wachten. Allen weten dat zij aan het Sfeenen Kruis moeten
te samen komen.

De hovenier had reeds den hoorn aan den mond gebracht,
toen een gedruisch door het loover ritselde.

Met wantro,uwend en vorschend oog Leerde de groep
zich orn.

Opmerkelijk is het. . dat in zulke omstandigheden, wan-
neer de zenuwen gespannen zijn, het minste gerucht doet
opvliegen.

Er kwam een hond uit het kreupelhout gesprongen, die
tot b,ij Rollier voo,rthuppelde.

- 
't Is Vriend ! riep deze. De brengt ons nieuws uit het

hoo,fdkwartier onzer beweging, van de gebroeders Quar-
teer, te Boom.

Doch, nauwkeuriger toeziende, vervolgde hij :

- Wat deert u, braaf dier? Waarorn heft ge uw poot op?
Vriend stak inderdaad den voo,rpoot omhoog, dien de

aanvo,erder vastgreep. Hij voelde iets lauws aan zijne hand
en &zag ze.

_- Bloed ! riep hij. Arme Vriend, gij zijt gekwetst !

Maar het brave dier kwispelstaartte en keek zijn meester
met zijn trouwe oogen vriendelijk aan.

* Breng een lantadrn hier. beval Rollier.
Bij het schijnsel van de lantaarn zag men het bloed van

den poot neerzijpelen.
* Ze hebben op Vriend geschoten, ging de patriotten-

aanvoerder voort. Een kogel heeft zijn poot doorboord !

Braaf dier ! fluisterde hij, rnijn lieve, beste Vriend !

En, een knie op den grond zettend, verpleegde Rollier
zelf de wonde voorloopig met zijn zakdoek. Het wae een
treffend schouwspel, den grooten vaderlander, den o'nver-
schrokken krijgsman het dier zoo teeder te zien verplegen.

* M"g ik blazen? vroeg Moeremans, die dit too,neel
slechts tijdverdrijf noemde.

* Een oogenblik, zei Rollier. Vriend heeft een halsband
aan, waarin misschien nieuws zit.

Flij maakte den koperen halsband los, en vond van b,in-
nen een langwerpig papier. Hij ontvouwde het en lae :

,, Broeders ! Q dit oogenblik vertreklcen de Sanskulotten

)) naar Willebroeck. Ze z-rjn tweehonderd vijftig man eterk.
r Wij hopen dat Vriend v6ôr hen bij u zal wezen,l Welke
u gruwelen zij ook mogen bedrijven, verm,ijdt elke botsing en
,r rukt op Puers in ; v'erziamelt er zooveel pâtriotten als grj
rr kunt en voegt u morgen b,ij het leger van Bornhem,. Met
l vereenigde krachten zullen wij den vijand vernietigen.
r'lVant morgen is het de groote dag, en heden nacht zal
rr het storm luiden over geheel Vlaanderen r,.

Het b'riefje was niet geteekend, maar Rollier, die het luid-
op las,, kende de hand en sprak :

* Dat is het schrift van Jan Quarteer, vrederechter te
Boom.

En terwijl zijn oog glom bij den schijn der m,aan, her
nam hij:

- Gij hoort het : Morgen is het de groote dag en heden
nacht zal het sto,rrni luiden over geheel Vlaanderen !

Er ruis€hte een lange waai door de o,ntlooverde knrinen
der boo,men en het was algof de geest van het vaderland
er door w-aarde. Vreugde verhelderde de bleeke gezichten
dier heldhaftige mannen en er scheen een zegelied in hun
hart op te stijgen.

- Morgen, morgen !... klonk het hoopvo,l.
De eerste dageraad, die gloren zou, zou de dageraad van

de frijheidszon zijn.

- Gij hoort het, Moeremans, sprak Rollier. Steek uw
hoorn maar weg. Wij vertrekken onmiddellijk naar Puers ;

neem eenige mannen mee en laat al onze broeders in de
naburige bosschen verwittigen, en hun zeggen dat zij her-
waarts komen. Gj hebt het verstaan : wat er ook voorvalle,
geen botsing met de Sanskulotten. ZiJ zijn veel talrijker en
beter gewapend dan wii.

- En als wij onderweg een troep ontm,oeten?
_- Dan moet gig' dien troep vermijden, Moeremans. D'it

is het bevel, en vergeet niet dat in oorlo'gstijd gehoorzaam-
heid en tucht de sterkste wapens van een leger zijn.

Welk een bekrachtiging moesten die laatste woo,rden vin-
den in de dingen, die ko,men zouden I Waarschijnlijk is het
dan ook dat, indien al de patriotten één aanvoerder, een
schranderen en wal<keren Rollier waren gevolgd, de ge-
schiedenis het jaar I 798 naast 1302 (l) in hare glorierijke
annalen had kunnen schrijven !

Doch Moeremans, alho'ewel een gouden hart en vurig pa-
triot zo,nder vrees, behoorde tot degenen, die met overijling
te werk gingen.

- Willebroeck aan die schelmen en moorderurars overla-
ten ! mompelde hij. Willebroeck prijs geven aan de Sans-
kulotten...

Willebroeck ! Willebroeck ! Verder zag zijn beperkte
geest niet. Ziin dorp was zijn vaderland. Hii verstond het
anders : ieder moest have en goed, eigen gro'nd verdedigen.

De Sanskulotten waren in Willebroeck gevallen; op die
van Willebroeck rustte de plicht den vijand te verdrijven,
Die van Puers, meende hij, en die van Bornhem. Boom en
Srnt-Amands rnoesten dat voorbeeld maar volgen. Hij be-
greep niet dat die verdeeling van Lrachten noodlottig wer-
ken zou, dat een leger gemakelijk dorp na dorp, streek na
streek veroveren lcon, en dat Klein-Brabant, Waasland, de
Kempen en het Hageland achtereenvolgens moeeten be-
zr,rdjken.

Jan Moeremans had te veel achting en liefde voor Rollier
om hem ongehoorzaam te wezen, doch brommend vo€rde
hij de ontvangen bevelen uit en verzamelde hij de ver-
stroo,ide manschappen.

- Willebro,eck zonder slag of stoot overgeven ! Neen !
dat was te erg !

Rollier liet zijn hand streelend over den ko'p van Vriend
gaan, toen plo'ts angstige kreten en uitroepingen : ( Brand !

brand l l rond hem klonken.
De armen werden uitgestrekt, de vingere wezen in de

richting van Willebroeck en de opengeepalkte, ver#hrikte
(rcgen zagen van verre een rossen gloed ten hemel stijgen.

Brand ! b,rand !

Vlammen likken den eezichteinder en zw'are, met rooden
vuurglans doorgloeide rookwolken warrelden in ijzingwel<-
kende zuilen opwaarts, naar het donkere zm'erk.

(l) Ieder Vlaming weet dat den ll Juli 1302 de Slae d,:r
Gulden Sporen werd gewonnen.
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De roode haan kraaide boven Willebroeck. Onwillekeu-
rig klarnpten de patri,otten hun geweren en wapenen vaet,
terwijl toorn en woede in hunne harten blaakten.
_ Eén gedachte bezielde allen : naar den vijand snellen,

die het vuur aah hun haaidgteden had gestoken, h.m .rer-
drijven of sterven op het puin hunner h"ve.

Nog_één etond, en zij zouden vo,ôruitspringen.
Somrber en nr/et de armen overeen, staardi Ro,llier naar

het akeli,g tooneel. Het w?* o,f men den weerglans van den
brand in zijne oogen zag flikkeren.

- Halt ! beval hij koel.
__.; $apitein, riepe_n stemrnen o,m henr heen, zullen wrjp
Willebroeck laten afbranden?

Bleek doch koud was- het gelaat van Rollier, terwijl zijn
bllk op het vlammend dorp €Èricht bleef.

Kalm als de sterren, die ginder aan den trans pinkelden,
koel als de wind. die uit her Noorden b,lies, vielen de woo.-
den van zijne lippen :

- =.Zijt 
ge het reeds vergeten? riWelke gnrwelen zij ook

bedrijven nlogen, vermijdt elke botsing, en rukt op P,r"r.
in r. Dat is het ordewo,ord. Wj zijn soldaten, op dif oogen-
blik, en kennen slech,te het bevel: zonder morietr of rède-
neeren voeren wij het uit.

Sombere stilte vo,lgde op die woorden. Sommigen begre-.
pen niet dat de vurige patrio,t Rollier, bij zulk een schoùw,
sp-el, met de armen overeen kon bùijven staan, doch de
schranders,ten bewonderden zijn stalen karakter en zijn
kalmte, en zagen dat hij meer dan o,nverschrokken was, dât
hij du hoedanigheden van een krijgsoverste bezat.

Rollier trad eenige stappen voorwaarts tot aan den zoom
van het woud ; aandachtig nam hij de plaats op, waar de
brand woedde.

Daarop richtte hij zich tot zijne mannen en zei :* Er staat geen dorp in brand, maar slechts één huis.
Ge ziet dat het yuur tot ééne plaats b,eperkt is.

De patriotten knikten.

- Waar mag het zijn) wops een hunner.

- Dat kan men duidelijk zien, vervolgde Rollier rustig
en bedaard. Bemerkt grj die populieren aan weerszijden van
den b,rand) Men ondeischeidi zè h..l duidelijk in den gloed.

- Ja, dat is zoo, ! riepen verscheiden monden.

- Gij kent ze toch wel, die populieren, vervo,lgde hij met
een stem, die ernstig, maar toch onverschillig klonl<.

En wijl niemand antwoordde, vervolgde'hij :

- Neen. kent gij ze niet) Gij'weet toch wel dat er te
Wrllebroeck slechts één huis met populieren o,mringd is.

Aller oogen waren op den kapitein gevestigd, dàch nie- .

mand sprak. Iedereen had begïepen. Bedaard ging Ro,llier
voort :

--lk ben blij dat het mijn huis is. De vernielingswoede
der Sanskulotten zal misschien gekoeld zijn, en dan b,lijven
de andere huizen gespaard. God geve het !

De groep hield den blik onaf4ewend gericht op de vlam-
rnen, die breeder en hooger opschoten.

Uiterlijk was Rollier kalm. Er bewoog geen spier op zijn
gclaat, maar diepe weemoed daalde nedei in ziJn harie.

Er was zooveel in dat huis, waaraan hii hechtte, dat
hij als heilig beschouwde I En dat alles werd nu vernield en
wierp een rooden schijn in de onmetelijke uitgestrektherd
van den zwalten nacht.

Zijn hart scheen verteerd ; hij had naar ziin dieqbare rnoe-
der, naar zijn dierbare zuster willen snellen, hen willen om-
helzen, hen aan de borst te drulcken en b,ij die geliefde we-
zens zijn grievend.zielewee vergeten. Doch hij blikte in het
ro,nd, en zag den haveloozen troep daar staan.

Zijn plicht hield hem hier. midden in den nachr, midden
in 't.gevaar, elk oogenblik door den dood bedreigd. Hij
moçht zijne mal<kers geen stond meer verlaten om de zieké
moeder te omhelzen, die nochtans seen tien minuten vân

r dernemi4s en voor mij ; geen enkel oogenblik zal ik u ver-
u geten. Moed en hoop >.

Hier hield hii even op,.

_ M-oest hij er nog iets bijvoegen? Moest hii haar melden
dat hunne woning in b,rand stond?
_ Na een om,rnezien te hebben gpaarzeld, oordeelde hii het
beter, dat zij de rarnp van hena zelf vernaûlen, dan dai het
hun van elder.., ter oore komen mo€$t. Hii vervolgde :

,, Goddank. -dat wij allen in veiligheid riitr. È Sanshulor-
r ten hebben hun woede bot gevièrd m€t o,nze woning in
r brand te-steken ! Zij weten niet, hoe weinig ze one'd-aar-
r meê treffen. Qpent dezen nacht uw ven*ertn luietert: qii
rr zult de noodklok overal in de verte hooren storme;r.
u < -Vriend n is g-ekwetst aan zijn poot ; verpleegt hem goed,
r hij_ is_een, verdienstelijk vaderlander. Ge6eurt- er iets, dan
u zal Wittel<e mijn spoor wèl te Puers of te Bornhemr ont-
n dekken. DiLt u.
_ Hij vouwde het papièr en sloot het in den koperen hals-
band van zijn hond.
- -.Q.r" begreep dat er iets voor hem te doen wa{r en hinkte,
blijmoedi,s kwispelstaartend, op zijn drie pooten voort.

- Naar uwe meesteres, Vriend, sprak Rollier en weelt
met zijn vinger op het pad in het bosch. Naar uw meesteres.
. Het ve'Itandige dier had hem reeds begrepen; hij kende
het woord : {( naar uwe meesteres r) even gâeà ale 

" 
ti"rr *

baaske )), waarop hij naar Rollier liep. Onder een vroo,Iiilc
geblaf kr-oop lriy hinkend, doch gearind. door het kreupél-
[sr!t in'de richting van de hut. Eenige minuten later krab-
_{g hil daar aan de deur en blafte ..r, p""r malen, tot dat
Witqeke voor hem kwarn, opendoen. Vriend werd dien 

"rordgp Be-rtha's sc_hoot doo,r haar bedreven handen tr"ooreid.
Door-het zenden van dien bode, voelde Ro,llier 

"ijn hîrt
verlicht, doch de tiid verstreek, en hij b.gon otte.duldie t"
worden. Waar bleef Jan Moeremansl Eensklapi trof Ëem
een_nieuwe schok. Op drie, vier plaatsen stegen er vlarrrmcn
op boven _het do'rp, er stonden àndere huizen in brand. en
op hetzelfde.- oogenblik barstte er een knetterend g"*iot-
vuur los. Rollier sloeg krampachtig de hand aan zijripi*ool
en fronste dreigend de wenkbrauweir.

- De ongelukkis€n ! riep hij toornig. Ze ain handee-.
meen !

Pe losËranding der vuurroeren werd heviger en heviger.
De patriotten hunkerden naar den strijd.

- Kapite_in ! riep_en ze, on7Ê broeders zijn in het rmur:
snellen wij hen ter hulp t

En wederom wilden zij voomit.
Voor de eerste maal glo.m er woede in de oogen van den

aanvoerdgr i hij wae b,leek als de dood en, ziàh voor herr
plaatsend, die reeds oprukten, riep hij i

- Slechts o.ver mljn lijk kunt gij heen. Die rniin bevelen
o-vertraden, grin landv,erraders ; zij verdien"tt den koeçl. Ik
duld ze nlet- langer_in her leger of geef zelf den srrijd ;p. O,
die .ongelukkige Moeremans, ra/ànt hij is het, ônaei
twijfel I

Het geknal dreunde voort doot den nacht, doch verflauw-
.lg allengs, tot het eindelijk geheel wegstierf. Nu telde men
elf dal<en in het dorp, waarboven de .rl"mm.n woedden.

Rollier_ had geruimen tijd o,p en neer gewandeld en het
was reeds tiën uur in den avo,nd gBworden. toen Jan Moe-
remans eindelijk b'uiten adem kwam. toegesnefd. 

-De 
kapi-'

tein ontvin'g hem norsch en greep aanstonds zijne handen...
ze waren zwart van het kruit.
- Rollier \ezag Mberemans met zulken s,trengen blik, dat

deze er geheel door bedrem,rneld werd.
Stotterend en stamelend bego,n hij zich te verontschuldi-

gen, eer hem een woord was to'egesproken.
..-* O, kapi,tein, ge moet niet k*aad op rnij w€zen... ziet

ge... ze verschenen daar zoo opeens v6ôr ons... hrn !... we

hem verwijderd was.
Maar toch moest er

zijn zuster.
Hlj nam een papier uit den zak en schreef bij den schijn

der lantaarn :

< Geliefde mo,eder, dierbare zuster, ik vertrek met de
r troepen ngar Pgers en Bornhem. Morgen is 't de groote
rr dag. Weldra zult se mij weerzien en dan zal het vadérland
r vrijgevochten zijn. Bidt voor 't welgelukken van onze o,n-

iets van zijnentwege naar haar en



IO VI.AAMSCH BLOED

volen-.. en... en... met den eersten slag ttr,imelden er zeven
of acht neer... De anderen, die er b,leven. wisten niet van
waar het kwam en schoten in de lucht o,f op den wilden
boef rond zich... hm !'... wij laadden nog eens... goed mik-
ten, zei ik zoo, en... ze vielen als mnrsschen, terwijl dr.
weinigen, di,e nog konden loopen, het hazenpad kozen
met nog wat lood in den rug.

Rollier glimlachte.

- Moeremans ! Moeremans ! sprak hij, vriendelijk de
hand op diens schouder leggend. Is dat de bevelen van uw
overste nakomen) En hoeveel rnanschappen hebt gij ver-
loren )

Jan schepte weer moed, en de vreugde blonk op zijn ge-
Iaat, nu hij bemerLte dat Rollier hem vergeven had.

- Hoeveel mannen wij verloren heb,ben) riep hij opge-
ruimd. Geen enkele, kapiùein, geen halve ! Zij weten nog
niet van w'aar hun die part gespeeld werd en nu zijn ze
zeker naar ons aa,n 't zoeken, maar vinden zullen zij o,ns
niet. Het is aan den anderen kant van het dorp gebeurd,
aan de hoeve van p,achter .fanssens,

- En o'nze b'roeders) Heb,t gij hen verwittigd)
* Ja, kapitein, allen zijn reeds op de baan naar Puers.

Het gros van het leger is voorbij, wij vormen de achter-
wacht.

Dat was een verheugend nieuws en $.ollier's gelaat her-
derde dan ook geheel op.

- Vrienden, sprak hij, ik stel u .fan Moeremans voor als
een toonbeeld van moed en onverschrokkenheid. niet ech-
ter als een toonbeeld van gehoorzaamheid en legertucht.
Het is nu goed uitgevallen, maar het had ons aller onder^
gang ten gevolge kunnen hebben. En zich tot Moeremans
richtend, vervolgde hij :

- Uw moed verdient dat gij onze aanvoerder wordt; het
bevelhebberschap zal u wel voor:zichtigheid en beleid geven.
Gij zult in 't vervolg aan ons hoofd staan en ons bevele.r.
Ik zweer, kapitein Moeremans, dat ik u stipt, zonder mor-
ren of redeneeren, gehoorzamen zal, onverschillig wat grj
ook gebiieden anlt.

Het doo,r de lantaaln rood verlicht gelaat van Jan de ho-
venier, gaf een lcluchtig tooneel te aanschouwen. Zijn tong
was weer dadelijk belemmerd.

- Wat !... ik, kapitein)... rk u gebieden !... gij rnij ge-
hoorzamen !... zijn we zinneloos, kapitein)... 'k Ga loopen,
zeg ik zoo, 'k ga loopen...

--. Er mag maar één hoofd wezen, Jan, en dit hoofd moet
gehoorzaamd wo,rden.

* Zeker, kapitein, zeker !... Hm -... gij zijt ons hoofd 1...

- En ee wilt mij niet gehoorzamen'!

- Ik !... ik... jawel... dat is maar eens zoo geweest !...
Ze sto,nden daar zoo vlal< in den maneschijn en ze waren
bezig met ons dorp in brand te steken...

Moeremans stak zijn hand uit naar Rollier, die ze harte-
lijk aannam en hervatte :

* Gij moet ons leiden, kapitein, tot de zege oI tot den
dood... en ik zal u stipt gehoorzamen.

- Zweert g': dat, Moeremans?

- Zweren, kapitein, zweren... Denkt ge dat il< ginds uw
, gebod met opzet overtreden heb) O, neen ! Ik kon me niet

meer bedwingen. Ik zweer alles in het werk te zullen stellen
om mijne onderdanigheid te toonen, zonder morren en zon-
der redeneeren te doen wat Srj ze$|..

- Verb,indt srj u allen door denzelfden eed, broeders?* J" ! ja ! t'a ! klonk het eenstemmig.
* Dan, jongens, mijn hartevrienden. zal ik u leiden tot

de zege of tot den dood, volgens het woord van .fan Moere-
mans, mijn eersten luitenant. Gaan we nu onze makkers
opzoeken; dooft ons legervuur en de lantaarns uit.

Aan dit bevel werd onmiddellijk gevolg geseven en stil-
zwijgend stapte de troep naar de baan.

Allen wierpen een laatsten blik op het brandend Wille-
trroeck en sloegen den weg in naar Puers.

Millioenen sterren flikkerden aan den nachtelijken hemel.
De wind was gaan liggen en men hoorde nog alleen het dof
geiucht der stappen en een geheim,zinnig ruischen door de
dorre bladeren van de halfontlooverde kruinen.

Zwijgend bewogen de gestalten dqr patriotten over de
baan.

Het was middernacht.

De gloed van den brand kleurde den horizon achter hen
met eene bloedige vlek.

Eensldaps bleven allen staan, zonder dat zij wisten waar-
om,,,.

De boezeme, hijgden, doch de adems werden ingehouden.
Men verwachtte ietg, dat komen moest. Meer nog dan al de
anderen, onderging Rollier die geheime waarschuwing...

En voor de tweede maal dien avo,nd kwanl er een lange
waai van den verren gezichteinder en ruischte door de b,oo-
men. Allen bogen het hoofd als op den stond, toen de apos-
telen vereenigd waren op Pinksterdag, om den H. Geest te
ontvangen... Het scheen ook also,f vurige to,ngen op hen
zouden nederdalen.

En in die geheimzinnige stilte van den nacht klinken plots
wo,ndere tonen.

Eerst hoort men op verren, heel verren afstand het geluid:
Tang ! Tang ! Tang !

Rollier ontdekt het hoofd en, terwijl zijn strijdgenooten
zijn voorbeeld volgen, spreekt hij luid :

- r, De engel des Heeren heeft Maria geboodschapt r.
Allen antwo,orden als één man :

- u En zij heeft ontvangen van den Heiligen Geest r.
Tang ! Tang I Tang !

- u Zie de dienstmaagd des Heeren rt.

- u Mij geschiede naar uw woord,r.
Tang ! Tang t Tang !

- u En Het heeft onder ons gewbond D.

Op het Angelus volgt nu een geklingel van klo'kken, een
beiaard van geklep.

En angstig en snel luiden, luiden de klol<l<en, vere- ver-
re, verre... daarop heller, heller, heller... steeds nader en
nader...

Zoolang hebben de klokken stil gehangen in Vlaanderen.
Nu zlvieren en slingeren ze, omhoog, omlaag...

Bro,nzen muilen roepen, nu ten noorden. dan ten zuiden :

Te wapen ! te wap,en I te wapen !

Een ijzing kitrt het hart der Sanskulotten. en de Boeren,
de patriotten, hristeren, met opgeheven hoofd en een gelaat,
dat van hoop en vreugde glanst. Zij zwaaien hunne gewe-
ren in de lucht.

Te wapen ! te wapen ! te wapen ! Het stormt in Maan-
deren !

Luid, luid, gezegend brons ! Schud het Vla,amsche volk
wakker ! Laat de harten op,bonzen ! Laat het staal uit de
scheede vliegen. Te wapen I te wapen ! D'e vijand bezoe-
delt het erf der vaderen ! De vloel< dreunt in de huizen des
gebeds ! Vrijheid ! wijheid ! Te w'apen I te wapen ! want
de noodklok stormt door geheel Vlaanderen!

E,rr op dien heiligen stond gaan de vensters open van elke
woning, en luisteren mannen en vrouwen, grijsaards en kin-
deren naar het wekkend eelui van Vlaanderen's klokken.

DERDE HOOFDST'UK

GEVANGEN !

Jan Meving, de b'rouwerszoon van Willebroeck, dien wij
zoo moedig hebben zien vechten aan de zijde van Rollier,
was door dezen naar Pieter Corbeels, te Turnhout. en naar
Van Gansen. te Westerloo gestuurd, om de laatste inlich-
tingen te brengen v66r den striid.

Het is 2l Octo,b,er.
De stormklok klept alom, de archieven worden verb,rand

om de inlijving bij het leger onmogelijk te maken, de Fran-
sche vlaggen worden aan flarden gescheurd, de Vrijheids-
boomen neergehaald, en de kerken met geweld geopend.
'Want men weet het de republikeinen hadden de klo,kken
en het orgel tot zwijgen gedoemd.

,, De kneveling, in schijn van minder belang, woog zwaar-
der en was o.nverdraaglijker dan duizend andere van erg
en hoogst emstig aanzien, bemerkt terecht seschiedsch'rij-
ver Qts.

De klokken zijn niet slechtg nuttig voor het volk, maar
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het heeft ze ook licf, als bekende
wee hare tonen laten hooren.

\,

steminen, die in wel en

Het eerste bedrijf van den opstand was in den nacht
overal hetzelfde geweest: naâr den toren loopen, om eerst
het Angelus en daarna storrn te kleppen. Het otgel werd
bespeeld, en, zelfg zonder ahaâr, zo,nder priester, herhaalde
men dien nacht in nagenoeg al de kerken van Vlaanderen
de gewijde zangerr van verzwonden'tiiden.

Niettegenstaande zijn ruwe schors, is de boer dichter in
de ziel; zijn hart stemt hem tot mijrneren en de landziekte
en het wrange heimiwee tasten het gemoed aan van de
Conscrits, die aan den ploeg ontrukt en naar verre strekèn
gezo,nden worden." 

De eenzaamheid, de afàondering, welke het meeste land-
-bouwwerk medebrengt, 't gestadig in aanraking komen van
den landman met het grootsche scho'uwtooneel der schep-
ping, de onafgebro,kén gedachte, dat hij met zijn arbeid
onder Godes hand s aat, dat de oogst en de zon, evenals de
hagel en de orkanen van Hem uitga.n, dit alles verwekt
deie semoedstemrning bij onze landelijke bevolking.'

Hebben de toonku,nstenaarg nie( opgemerkt, dat al de
volksliederen, onder het strooi'én dak der leemen hut ont-
kiemd, weemoedige melodieën zijn, zooal^s het Ronz des
o'aches, dat de Zwitsersche soldaten uit de Fransche gelede-
ren deed wegloopen? \

De vroolijke deuntjes zijn van steedschen ooroprong, niet
omdat de werkman er gelukkicBr is dan buiten, maar omdat
hij er minder rnijmert.
' De republiek had dat begrepen en, om ons geheel te ont^
aarden. verbande zii onze moedertaal en lei de klokken het
zwijgen op.

tt Want alles ligt omvat, zegt Chateaubriand, in de betoo-
verende bespiegelingen, die bij den klank onzer dorpskerk
in ons gemoed ontgtaan.

Godsdienst en gezin, vaderland en moederspraak, de wieg
. en het graf, het verleden en de toekomst, 't ligt allæ in hare
tonen besloten )).

En daaronrr dapte Jan Meving dien grorgen zoo b,lijmo"-
dig op Willebroeck af, want hii wist niet welke verwbestin-
gen er de Sanskulotten den vorigen nacht hadden aange-
richt. Toen hij het dorp in 't zicht kreeg, stapte hii o,mzich-
tiger voort. lùfelk geluid trof daar zijn ooren) Hij luisterde
aandachtig toe, en nu bracht de wind hem, in gebrotr<en
tonen, het Çc irc en de Maræillaise over. Er gjng een schok
door zijne ledematen. Men had dus gedurende zijne afwe.
zigheid gevochten I Wat was er geworden van al degenen,
die hem zoo, nauw aan 't harte lagen? Hij verliet de groote
baan, e,n naderde zijn gebo,ortedorp door het veld. Weldra
trof heuri een hevige brandlucht en nu ook bemerkte hij
een zwarte rootr<, die boven Willebroeck opsteeg. Onver-
vaard sloop hij voo,rt, tot tegen het dorp ; van zijn woning
waren slechts de vier frarte. verbrokkelde muren overge-
b,leven. Wat Zou er gebeurd zijn,met zijn grijzen vader, zijn
oude moeder? Eensklaps, zonder redeneeren, zonder naden-
ken, sprong hij voo,ruit in de richting, van waar het republi-
keinsch gezâr,g opslng.

- O, vader !... O, lieve moeder ! kreet hij, terwijl een
pijnlijke plooi zijn mannelijk gelaat verwrong

- J.. Meving ! riep plots eene stem.
Verdwaasd keek de jongeling om... Hij ontwaarde eene

oude vrouw, die hem uit hare woning wenkte. Hij snelde
naar haar toe, want hij had Betteke Biakels herkend.

- Wat is hier vporgevallen) ilep hij, schier uitzinnig.
' Betteke schudde het hoofd.

* 't Had erger kunnen zijn, Jan, hoewel het nog erg ge-
noeg is.

- Waar zijn vader en moeder)

- Beiden ,rerkeere., in veilieheid... Httn huis werà ver-
brand, omdat men naar u zocht, maâr uw vader en moeder
konden hun intrek nemen trij den molenaar. Dit is evenwel
het geval niet met jo,nkvrouw Rollier en hare moeder, die
veel te vreezen hebben.

- Jo,nkvrouw Bertha? hernam de jongeling angstig.

- Zij aelve...

- Wat is haar overko'men)

- Zii bevindt zich bezijden
vroeger Jane, de wildstrooper,

- Ja, ia, ,ik weet het...

het bosch, in de hut waar
woonde.

- Hare schuilplaats is bekend. en van twee Fransche
soldaten heb ik'zoo,evetr afgeluisterd, dat men de jonk-
vyouw en hare moeder ggvangen nemen en naar Mechelen
overb,rengen zal.
,* En waar is haar broeder? Waar zijn de patriotten?

- Dat weet ik niet... Men zegt dat. ze naar Elornhem zijn
geweken. Misschien is het nog tijd... snel naar de hut en
verwittig de vroqrwen... maar spoed u !

Jan Meving had die laatste aanbeveling niet noodig. Hij
ijldg weg in de richting van het bosch. Gedurie keek f,ij om
of hij ook ergens Sanskulotten zag. Neen... zij maJkten
geen haast; want ze hadden den nacht in slernp- en b'ras,
partijen doorgebracht. Hijgend kwam M'eving aan de hut.
,- Jonkvro'uw Rollier, doe open ! riep hij. Ik ben Jan

Meving.
Orrniddellijk werd de deur geoBend.

- Wat is er, heer Meving? vroeg Bertha, toen zij het
o'ntsteld gelaat van den jongeling bemerkte.

- Gij moet vluchten, jonkvrouw, want uwe schuilplaats
ig ontdekt.

- Muchten? herhaalde het meisje. Vluchten I Dat is on-
mogelijk ! Mijn arme moeder ligt ziek te b€d.

En toch moet het, sprak Jan M'eving met klem, en
rneer -en meer kreeg hij zijne koelb,loedigheid terug, naar-
m,ate het gevaar grooter en dreigender werd.. Ondanks het
hachelijke .r.n dJn toestand, kôn Bertha niit nalaten den
moedigen jongeling te bewonderen.'Deze liep naa.r de sponde der zieke en sprak :

- De'Sans,kulotten naderen langs dezen kant, mevrouw,
wij moeten een veilige schuilplaats zoeken : voelt grj u sterh
genoeg orn op te staan?

Be*ha sloeg de armen om din hals van hare moeder, en
beurde haar hoofd op, dat echter krachtelooe tenrg vietr, æo
zwak was de kranke.
_ - Alg wij maar een rijtuig of kar konden vinden, sprak
Bertha.

Meving dacht na. Wie woonde er in den orntrek) \

- Een rijtuig is er zeker niet,., ionkvroouw, nraar een lcar
zo,uden we misschien kunnenr krijgen, antwoordde Meving
en liep naar een nab,urige hoeve.

Ja, daar bezat men nog kar en paard, en toen de jongpling'
had uitgelegd, waartoe het voertuig dienen rnoest, 

-werd
hen'l aanstonds alles toevertrouwd. In een or gwenk liad hij,
door een o'uden man geholpen, het paard ingespannen,
waarmede hij vlug naar de stulp reed. Loerend stond de
hond rn de deur, als wist het trouwe dier dat de vijand weer
in aantocht was. Spo'edig werden kussens en dekene be.
hoorlijk op de kar gelegd ; de krachtige iongeling tilde nu
de zieke vrouw op en droeg haar voorzichtig op het voer-
tuig.

Bertha narn naast haar plaats, zoodat het hoo,fci van hare
moeder in hare armen rusten kon, wat het geschok der kar
zou verminderen. Jan Meving nam de teugels, en Vriend
liep vooruit. Flet gespan was reeds aan den omdraai en zou
chter het bosch verdwijnen, toen de hond een dreigend

gegrol liet hooter,

- Koes, Vriend, zei Meving.
Doch het dier spitste de ooren en bleef rnidden op den

weg v66r het paard staan: Plotseling zag de jônepling v66r
hen op de baan een troep Sanskulotten aankomen. Much"
ten was onmogelijk. Hij had nog juist den tijd orn den hond
te bevelen zich stil te houden, en het rijtuig was ornsingeld.

- Waar rijdt ge heen, brigand? vroeg de sergeant, die
den troep aanvoerde. op ruwen toon.

- Naar het dorp, citoyen-sergeant, antwoordde de jon
geling, met veel tegenwoordigheid van geest, en zoo kalm
mogelijk.

_- Wat gaat gij daar doen)
._ Mondbehoeften brengen voor het Fransche leger.
.- Ha I dan ziit ge seen brigand )

- Om den drommel niet, cit6yen ; zou ik anders naar
Willebroeck rijden, waar de Franschen gelegerd zijnl

-- Allons, pass€z ! zei de sergeant.
Meving herademdc, reeds, evenals B.ttb", die met klop-

penden boezem op dÊ huifkar verborgen,'niets van het ge-
sprek verloten had.

Dt enkele woord ( pas€€z.)) was dc redding.
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Meving werd brutaal vastgegrepen (bl. l2).

De sergeant richtte zich reed.s tot zijne mapschappen, toen
een hunner zei:

- Citogen-sergeant, ce chariot ne me àit rien qui oaille !

Ik vertrouw dien kerel niet met zijn geslepen gezicht. Wacht
laat er mij eens met mijn bajonnet in tasten.

En de Sanskulot zette een stap vooruit, om het puntig
staal door de huif te steken. Meving verb,leekte ! De bajo-
net kon jonkvrouw Bertha of hare moeder dooden

- Hola, citoyen ! riep hij. Cij anlt mijne kar toch niet
vernielen )

- Dat zal ri< zeker, rustre, w'ant gij hebt een tronie, dre
sterk op een van een brïgand gehlkt.

De Sanskulot stak toe, doch, eer de punt van het wapen
de huif der kar had geraakt, striemde Meving hem met zijn
zweep zoo geweldig in het gezicht, dat de soldaat een kreet
van pijn liet ontsnappen.

Nu was de zaak vergald.
Er steeg een kreet van woede uit de horde op.

- Mort au brigand / Hij sterve, de schélm I huilden de
woestaards, en er werden tien bajo,netten tegelijk op N'le-
ving's borst gericht.

- Holt" ! Mille bombes I vloekte de sergeant. Emporez-
moi de ce bfigond / Bindt hern aan handen en voeten, rijdt

met hem naar het dorp en... Fouillêz moi ectte bonne I
Men voerde dit bevel onmiddellijk uit. Meving werd bru-

taal vastgegrepen en tegen den grond gerukt, terwijl ande-
ren de huif der kar aan flarden scheurden. Dnar trof een on-
verwacht schouwspel hunne oogen. Een jong, beeldschoon
meisje, met kalme.fierheid in den blik, ondersteunde het
bleeke hoofd eener grijze vrouw, die in hare armen lag'te
sluimeren. Het tafereel .was zoo indrukwekkend, dat zelfs
die ruwe mannen er door geraakt werden. Vrouwelijke
schoonheid, vrouwelijke ellende en vrouwelijke hooghartig-
heid, zijn drie zaken, die altijd boeien, en dit alles kreeg
men. hier te aans.chouwen. D,e sergeant nam den hoed af en
groette beleefd.

;tl''?Jfîîi.j.r,"" goed zijn afgeloopen, doch de dwars-
kop, die de zweepslag nog op zijn gezicht voelde branden,
zeide :

- Dro,mmels, sergeant-citoyen, dat zijn de duifjes. die
wij zoeken, of ik wil gehangen worden. Het signalement
van citoyenne Rollier en hare moeder stem,tnen volkomen
overeen. [-let schaap loopt den wolf in den rnuil.

-' Zijt gij citoyenne Rollier? vroeg de sergeant.
Het meisje bl;kte den Sanskulot hoogmoedig in de oogen.
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