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Béguinot staat rechtop in

- Schiet.er vijf minuten tusschen en neernr de rest ge-
vangen, want de gevangenis is niet gro.ot genoeg voor allen.

- Th à oolo'nté / riep de sergeant.
De Sanskulotten vuurden zonder orde, zonder komman-

do, hun slachtoffer uitkiezend en het neerleggend.
De jo,ngelingen toonden een onverschrokken moed. Zon-

der wapens sprongen zij op Àun vijanden, doch zonder hen
te kunnen treffen. De Fransche soldaten drongen in de h'ri-
zen, doorzochten hoeken en kasten, staken met de.bajonet-
ten door de matrassen, snuffelden b,loedgierig op de zol-
ders en in de kelders en waar zij er oo,k ontmoetten, drong
het scherpe staal door den blauwen kiel der'jongelingen. In
den narniddag lag er een doodsche stilte boven de stad. Er
was geen spoor m,eer van den opstand. In den Bruul got.::r
de vro,uwen emmers water op den stoep hunner deuren, om
de bloedplassen weg te spoelen. Slechts de patrouljes door-
kruisten de eenzame straten en de vroege avond viel treu-
rig neder, terwijl de lijken in een breede groeve op het kerk-
hof bij elkander werden begraven. Hoog aan den hemel
lichtte de maan als een lijklamp.

Rust zacht, onbekende helden ! Uw dood is niet zonder

Vlaamsch Bloed

zijn stijgbeugels. (bl. 36).

uitslag geweest ! Gij staat op eeh eerezuil in onze geschie.
denis, en gij hebt getoond dat Maanderen niet gedwee het
iuk van den weemdeling torst.

ln de donkere holen der gevangenis liggen Willem Tuyt-
gen, Janneke Knops. Heratens en hun andere gezellen met
iichte wonden, geboeid op den ko,uden vloer. Wat zal hun
lo: wezen) .lanneke heeft ziin schalkschheid niet verlôren.

- Zie, zegt hii tot Willem, wij slapen toch in het grootstc
gebouw van Mechelen. Ik vrees dat we morgen enger zullen
liggert. Van dezen morgerr waren wij meester eri nu... Een
aardig ding is de oorlog.

TWAALFDE HOOFDSTUK.

DE VERSCHRIKKELI IKE NACHT.

...en o,p hetzelfde oogenblik ble-
ven de molenwieken staan ên Vorrn-

ti
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den een groot kruis, door den Zalie-
maker aan den laatsten blik van
zijn moedigen soldaat getoond.

Georges Eeckhout (Les fusillés
de Malines).

Als in een kleed van blank doorschijnend goqd slierde de
Octob,erzon over de nokken en daken.

Hoe heerlijk !

Kon zulke ochtend de voorbode wezen van een rampza-
ligen dag I En toèh zou die dag met bloediee letters in de
geschiedenls van den Boerenftrijg worden aangestipt. Het
onheil glom uit de oogen van Béguinot, die, met de handen
op den rug, in de groote zaal van het Raadhuis op en neer
wandelde. 'Hij wist dat Jan Meving ontsnapt was, en nu
kwam men hem melden, dat baron de Meer van Moorsel en
diens echtgenoote, vermomd, door de Leuvensche poort het
open veld hadden bereikt. Officier Arhaury de Roy bracht
zelf het bericht.

---- De brigand, buldert de generaal,{heeft zich zeker
naar de troepen te hrffel begeven, en hen op de hoogte
gebracht van. den toestand der zaken alhier. Er valt niet te
dralen, ik moet dat nest uitroeien.

En onm,iddellijk kwam het bevel dat het Fransche leger
tegen de patrioten moest oprukken.

V/illem Tuytgen en Janneke Knops werden wakker op
het stroo der gevangenis. Buiten, op het raam van het hoo-
ge, kleine venster, speelde een zonnestraal. rÙ7at moet het
builen schoon wezen. O, de lucht, de vrijheid ! de vriende-
lijke gezichten van het dorp ! Weemoed daalde in hun ziel,
dach Uilenspiegel liet zich door het lot niet terneerslaan.

- D.g, Willem, zeet hij. Goed geslapen?

- Ik heb akelige droomen gehad, Ian.

- Nachtmerrie's. Brr, daar ho'ud ik niet van. Ik droom-
de van Bonheyden, hé, hé ! dat we d.ar op een stroozolder
Iagen.

- Ja, Jan, ja, maar het torentje van Bonheyden zullen
we niet meer zien.

- Bah, ze kunnen ons maar eens hebben, Willern. Nog
liever wil il< dood zijn, dan dagelijks door de Sanskulotten
gejudast te worden..- Gods heilige wil geschiede, sprak Willem. Indien ons
uur niet gekomen is, zal de redding wel opdagen... Hoor
eens !

Beiden luisterden.
In de verte vernarn men de zware stem der artillerie.

- Wat is dat? vraast Willem.

- Het kanon !

- Wat zou dat b'eteekenen)

- Voor den drommel, cnze vrienden van Duffel wag€n
een aanval op de stad Mechelen.

Het eebulder der vuurmonden weerklinkt tot in het diep-
ste en meesi verwijderde krocht der gevangenis. Al de pa-
triotten knielen neder en richten vurige gebeden tot den
Allerhoogste, cpdat de goede zaak zou zegevieren. De angst
verteert hun boezem. Gedurig onderbreken zij hun eebeû,
om naar he: gedommel der kanonnen te luisteren. Als de
ebb,e en vloed stiigt en daalt de hocp in het hart der patriot-
ten. Dbch het schijnt. tot nu tce. dat het rumoer van den
strijd nadert, men vecht tot onder de wallen van Meche.
len... Willem en .fanneke bezen elkander met een glans van
vreugde in de oo,gen...

.---- p's onzen overwinnen, zegt Janneke. daar is geen
twijfel aan.

- Ja, men zou zesgen dat de Sanskulotten in de stad
rv'orden teruggedreven. I-let geweervuur der aanvallers be-
heerscht het hunne.

- Wat is dat?

- 
'Wederom'het kancn... ginder ver.

--.-- 't Is misschien hulp, die opdaagt voor de patriotten,
om, de Sanskulo.tten geheel te verp'letteren.

- Ja, maar waarom wordt het geweervuur aan weerszij-
den heviger)

* Wel, een laatste poging der Sanskulotten, een wanho-
pige weerstand

Ja, de weerstand is wanho,pig, want snel en aanhoudend
weergalmt het geknetter der wapenen, dat van stond tot
stond door den zwaren slag der vuurmonden wordt afgewis-

seld. Eindelijk sterft het rumoer uit... no,g enkele geweer-
schoten... daarna volledige stilte...

Het pleit is beslist. IVie is overwinnaar? De patriotten of
de Sanskulotten? \Àijheid of 

-dwingelandij?

De vaderlanders beleven een half uur van onbeschrijflij-
ken angst. Eindelijk vern'emen zij het gerucht van'binnentre-
dende troepen. Welke zouden het wezen)

- Ik geloof dat het de patriotten zijn, z,egt Willem Tuyt-
gen.

- 
'Waarorn? vraagt Janneke.

- Omdat het Fransche gamizoen zooveel tijd niet zou
noodig gehâd hebben, om te defileeren.

- Meent eij dat) Ik niet.
Willem beza,g zijn schranderen gezel.

- Wat is uw gedacht?
-- Dat de repub,likeinen overrnrinnen, want anders zorr-

den de patriotten ons reeds hebben verlost. Hoor... zoo
regelmatig, zoo stil, defileeren onze troepen niet.

Er naderen stappen en sternrnen, doch langzaam, zonder
weugdegeroep.

- Daar zijn ze, zegt Willem.
De gevangenis wor'dt ontgyendeld:.. Ja, daar zijn ze:

Giele, die met honderd man naâr Duffel trok, toen Willem
Tuytgen op Mechelen inrukte, Toon Van Eylen en de an-
deren...

Doch, men moet hen niet onderwagen. Hun bleekheid,
hun blikken. hun houding, alles zegt genoeg iryat er ge-
beurd is ..

Verslagen I

N'let een vloek worden zij naar binnen Eeworpen. Nauwe-
lijks âjn de Sanskulotten vertrokken, of Willem valt in Gie-
le's armen.

- 
't Is mijn fo,ut ! roept hij. Vrienden, ik heb u in het

ve.rderf gestort. Ik ben te roel<eloos ge_weest. Hadde ik
mijne voorzorgen genomen, wij zouden Mechelen hebben
behouden. Maar ik liet mij wijsmaken, dat de patriotten
Linth overwonnen hadden en, zo,nder verdere b,erichten in
te winnen, heb ik er aan geloofd.

- Neen, onderbrak hern Giele, gij hebt goed gedaan.
Iedereen zou in uwe plaats zoo gehandeld hebben.

Doch Willem Tuyteen schudde het hoofd.

- Goed eedaan) herhaalde hij mishoostig. Neen, neen,
ik weet wel beter. Zoodra Mechelen eenmaal in mijn
macht was, had ik de poorten rnroeten sluiten en de sÈad van
een sterke bezetting voorzien. Eæn ko,erier had u kunnen
verwittigen. Gij zoudt op de Franschen ingemkt zijn, en
zo,o hadden wii ze tusschen twee vuren verpletterd. Neen,
neen, ik heb als een domoo,r gehandeld, en zulke domheid
is misdadig in het huidige oogenblik.

- Willern beschuldigt zich ten onrechte, bracht Janneke
Knops in 't midden. Wij verkeerden allen in dezelfde be-
goocheling. Toen de dragonders op de markt kwamen, was
ik liederen aan 't zingen.

'--- 't ls allemaal nog niets, Willem, zei Giele geruststel-
lend. De ranap kan nog worden hersteld. In geheel Vlaan-
deren is geen gehucht, dat niet tegen de Fransc-hen opstaat.
De steden beginnen stilaan het platteland te volgen. A.,t-
werpen zal vandaag of morgen in onze macht wezen, en te
Lier zijn wij nog altijd meester. Onze vrienden zullen met
nieuwe troepen opdagen. Wees niet mismo,edig, Willem :

wij zouden gehandeld hebben als gij, en niemand heeft u
iets te verwijten.

Die goede woorden beurden Villenr een weinig op.
Nu vertelde Giele wat çr voorgevallen was.

_ - In het kamp van-D,uffel, zoo begon hij, vernamen wr;
de inneming_ van Mechelen door de patrio,tten. Gij beerijpi
onze uitbundige vreugde. Iedereen, Willem, sprak over uwe
stoutmoedisheid en dapperheid. Gister, in den narniddag,
ontvingen wij slechte tijdingen... Mechelen was wedero.,rr
in de m,acht der Frans,chen ! Velen wilden o.nmidde]lijk op
de stad inrukken, doch de dagen zijn reeds kort en de hoof-
den besloten v6ôr den ochtend op marsch te gaan, zoodat
de strijd bij het eerste morgenkrieken onder de wallen van
Mechelen l<on aanvangen. Stipt werden die bevelen nage-
komen. Dezen mo,r'gen tastten *ij de stad aan. Béguin6t,
die ons zeker als een handvol beschouwde. wilde onJ over-
rompelen, doch hij was verplicht zijn garnizo,en te verdee-
len, wijl wij de Dietsche, de Antwerpsche en de Koepoort
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te gelijk bestormden. De overwinning was aan onze zijde,
de Franschen weken reeds achteruit, toen wij in den rug
werden overvallen door versterkingstroepen, die in den
nacht met kanonnen uit Antwerpen vertrokken. Aan het
Bruine Kruis, tegen de Antwerpsche poort. had een hevig
gevecht plaats, doch eindelijË bezweken wii onder de over-
macht.

- Wat zal men met ons nu doen? vroeg 'Willem,.

- Ons naar de andere wereld zenden, antwoordde
neke lachend.'

.l.t-

leden uit op het stroo van den kouden vloer,'en sliepen
zacht en rustig in, alsof het o,uderliik dak hen-beschutte.

Maar hun beulen sliepen niet. Buiten was alles in rep en
roer, orn ze ten dood te geleiden. Béguinot was naar Brus-
sel vertrokken, doch fi;j had zijn bloedige bevelen achter-
gelaten. Om den angst en den schrik der bevolking te ver-
m,eerderen, zou de strafuitvo'ering in den nacht, bij den
gloed der toortsen plaats hebben. Op de vier hoeken van de
Groote Markt stond een kanon, met kano,nniers er neven,
die de brandende lont gereed hadden. Kw'ar'l na tienen
wer'den de patriotten uit hun slaap gewekt.

- Laat mij gerust, zei Ja.nneke Knops. lk ben dood van
den vaak I

- Straks zult e'e tijd hebben om, lang, heel lang te sla-
pen, spotte een Sanskulot. Vo,oruit nu !

Zij werden in het binnenhof gerangschikt. In de deur der
gevangenis verscheen, tusschen twee ruige soldaten der re-
publiek, de comrnissaris der stad, met de lijst der veroor-
deelde patrio'tten in de hand.

- Zii, wier naarn ik no,em, treden vooruit, beval hii, en
plaatsen zich daar rechts tegen den rnuur.

En nu vielen de namen Iangzaam van zijn lippen in den
stillen, do,or de maan helder verlichten nacht... En bii el,
ken naam trad een man voorwaarts. De namen. welke nu
weerLlonken in den vreeselijken nacht, zijn namen van hel-
den, die vochten als leeuwen voor het vaderland, ziin na-
men van martelaars, die hun bloed voor de wijheid stort-
ten !... En daarom laten wij ze hier volgen. De Vlaming zal
elken naam te hunner gedachtenis lezen.

L Philips Vanelcke, 7A jaar, geb'o,ren en wonende te
Liest. - 2. Jan Sluyts, 56 jaar, geboren te Elewijt en daar
woonachtig. - 7. lan Teurfs, Zl jaar, geboren en wo,nen-
de te Muysen. - 4. Jan-Michiel Van Rompay, 33 jaar,
geboren te Bonheyden en daar woorrachtig. --.- 5. Hendrik
Schaleriberg, 28 iaar, geboten en wonende te Bonheyden.

- 6. Mark Vanderseypen, 38 jaar, geboren te Hoorebeke
(bij Audenaarde) en wonende te Hever. - 7. Hendrik Ge,
vaerts, 42 jaar, geboren te Saventhem, woo,nachtig te Me-
chelen. - 8. Hendrik Heratens, 24 jaar, te Bonheyden' ge-
boren en woonachtig. - 9. Baptist Geeraerts, 35 jaar, gebo-
ren te Perck en daar woonachtig. - 10. Antoon Vaneylen,
19 jaar, gebo,ren en w,onende te Elewijt. * ll. Jan-Baptist
Vervlo,et, 19 jaar, geboren en woonachtig te Elewijt. - 12.
Kornelis Briets, 28 jaar, geboren te Sennegat, departement
der Beide-Nethen en aldaar gehuisvest. - 13. Gilis Bull, 36
jaar, geboren te Campenhout en woonachtig te'Sennegat.

- 14. Pieter Goossens, 4l jaar, geb,oren te Sinte,Catharina-'Waver, woonachtig te Rymenarn. - 15, Ange Geerts, 25
jaar, geboren en wo,nende te Hever. -- 16. Antoo,n Lam-
brechts, 3l jaar, geboren te Heren en aldaar woonachtig. -17. Jan-Andries Papen, 20 jaar, geboren te Westerloo, en
woonachtig te Brussel. - lB. Jozef Boeten, 26 jaar, geboren
te Keerbergen en wonende te Rymenam,. - 19. .Jaak Vil-
leux, 26 jaar, geboren te Keerbergen en wonende te Ryme-
nâtn. - 20. Michiel D,e Golder, 26 iaar, geboren te Brugge
en wonende te Mechelen. - 21. Willem Meussemans, 39
jaar, geboten en wonende te Humbéek. - 22.Pieter.lacobs,
49 jaar, geboren te Liesens en gehuisvest te Sinte-Catharina-
Waver. - 23. Pieter Verlieven, 23 jaar, geboren en woon-
achtig te Hever. - 24. Willem Peeters, 32 j^^r, seboren
en wonende te Mechelen. - 25. Geeraart Meutendeck, 49
jaar, geboren te Hynhoremen, in Holland. woonachtig te
Mechelen. * 26. Hendrik-Jozef Knops, 22 jaar, gebo'ren en
gehuisvest te Mechelen. -27. Jan-Baptist Van der Auwera,
2t jaar, gebo,ren te Muysen en aldaal wonende. - 28. Jan-
Baptist Peeters, 22 jaar, geboren en iryonende te Muysen. -29. Andries Lemmens, 36 jaar, geboren te D'esmert en ge-
huisvest te Rymenam. *'30. Frans De Becker, 28 jaar, ge-
b,oren te Walhain en wonende te Keerberg 31. Pieier
Bosseman (Bosmans)), 26 'jaar, Éeboren en wonende te
Keerb-erge-n. - 32. Jan Geerts, 26 jaar, geboren en wonen-
de te Mechelen. - 33. Hendrik Dewys, 65 jaar, geboren te
Epp"ghq* en wonende te Mechelen. - 34. J1n-BaptistEpp"ghq* en wonende te Mechelén. -- 34. J1n-Baptist
Knops, 23 jaar, van Elewyt. -.35. Willem Tuytgen, 3l jàar,

--- Men kan ons toch niet allemaal fusilleeren, merkté
Giele op.

- En waaro,m niet?
* Omdat wij zoo talrijk zijn..

- Hoe talrijker, hoe liever, spotte Uilenspiegel. Hoe
meer de duivel heeft, hoe meer hij hebben wil.

Verscheidene boeren konden in de richting van Leuven
vluchten_, -waar de pastoor van Duffel het groJvan het leger
verzamelde.

Onder Ëen bevonden zich de zeventigjarige grijze Leest,
Flips van Elcke, Peer Bosmans, Frans dé Beckei. van Keer-
bergen, Geerts, Rombaut van Hêver, enz. Doch zij verko-
zen zich krijgsgevangen te geven, omdat zij hoopten hun
vrienden in de gevangenissen van Mechelen terugl te zien.
_ _'s Namiddags werden zij in dezelfde zaal eeleid, wâar Jan
Meving ter dood veroordeeld werd. De krijgsraad bestànd
rit den brigade'overste Mazingant, voorzitter; Chameau,
bataljon-aanvoerder; Lefebvre, kapitein ; Carnaud, kapi-
tein en Dalon, onder-luitenant, allen b,enoemd door gene-
raal Béguinot. Weer begonnen dezelfde formàliteiten als
voor Meving : Fransche lezing, beschuldigingsatr<ten, onder-
vragingen. Ooggetuigen verklaren dat de pairiotten, die als
helden op het slagveld hadden gestreden, ook voor de
rechtbank zich met waardigheid en fierheid gedroegen. Al-
len weigerden hun aanvoerders te noemen, .r, bàkenden
{at zij de wap,enen hadden opgenomen. om, de dwingelan-
dij te bevechten. To,en de beurt aan .fanneke Knops L*"*,
et men dit tengere manneke zag met ziin schalkschen blik,
keken de rechters elkander een oo,genblik verwonderd aan.

- Ho" heet gij? vroeg kommandant Mazingant.

-' Uilenspiegel.

- Dat is geen naami.

- Anderen noemen mij Jan Knops.

- Hoe oud zijt eij)
- Van Sint Pieter en Pauwel drie,en-twintig jaar.
Die namen van heiligen werkten op,de zenuwen der re-

publikeinen.
---- Er bestaan geen heiligen meer, zei Mazingant.

- Ja, daar kunt gij veel aan veranderen, lachte de schalk.

- Wat is uw b,eroep)

- Kwade beesten uitrceien, en daarenboven ben il< de
zotskap van de Rederijkerskamer De Pioen.

E,n to,en de voorzitter van den krijgsraad hem deed op-
merken, dat er noch Rederijkerskamer, noch zotten meàr
bestonden, zeide Janneke lachend:

- Zoo, zoo, t dat is wat nieuws. Gij hebt De P;oen wel
uitgerukt, maar wij hielden er zaad van.'En wat de zotten
aangaat, citoyen, er loopen er meer dan ooit: onder ande-
ren dezulken, die denken de wereld naar .hun leest te kun-
nen schoeien.

- Hebt gij meegevochten? vroeg de voorzitter.

- Als 't God belieft, citoyen.
Vruchteloos wendde Mazingant pogingen aan om een

verklikking uit den mond der betlchten te persen. Allen
tartten zijn woede of wezen ziin voorstel van de hand. Na
een korte deliberatie, werd er een vonnis afgelezen, dat de
een-en-veertig brigands ter dood veroordeelde. Zonder de
minste ontroering, hoorden de jongelingen die vreeselijke
uitspraak aan. Allen te zamen riepen zij :

- Vo,or God en Vaderlandl
's Anderendaags, hoopte men, zou men hen lvel komen

verlossen. De patriotten moesten reeds in aantocht wezen.
Zij lieten zich gedwee naar de gevangenis brengen. Velen
richtten zich eerst in voor den nacht, want zij waren dood-
moede. Vers.cheidenen hadden in drie dagen geen oog
meer gelo,ken, zonder de ontelbare vermoeinissen te reke-
nen, die zij verduren moesten. Zij strekten hunne afgematte

geboren te Mechelen en wonende te Bonheyden. - 36.
Frans Ïlleux, 60 jaar, geboren en wonende te N{echelen.Frans Tilleux, 60 jaar, geboren en wonende te N{

-37. Jaak Ronabaut,24 jaar, geboren te Hever e- 37. Jaak Ronabaut, 24 jaar, geboren te Hever en aldaar
wonende. - 38 Adriaan Van den Ksux, 2B jaar, geboren
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en wonende te Mechelen. *39. Jan Frans Ka seux, 27 iaar,
gebo,ren en wonende te Mechelen. 

- 
40..Pieter-.fozef- Teu-

get, 46 jaar, geb,o'ren te Humbeek en aldaar wo'nende. -41. J"n-B"ptisi Seldersl aghs, 2? jaar, geboren en wonende
te Humb,eek.

De een'en-veertig patriotten stonden in een groepje bij
elkander. Het was een akelig schouwspel, die jongelingen
en volw'assen m,annen, tot een grijsaard toe, daar, in den
glans der maan, tegen zw'arte, hooge muren. opeengepakt
te zien.

- 
Vijftien man vooruit ! riep de commissaris.

Vijftien bo'den zich bereidwillig aan. Uit eenige woorden,
aan de4 mond der cipiers ontvallen, meenden Zij te beerij-
pen dat men hen naar Antwerpen zou zenden' Daarom ook
hadden allen van hun zakdoek een klein pakje gemaakt,
dat enkele voo'rw'erpen behelsde, terwijl ze een }<orst rog-
gebrood in hun schoftzak medenamen.

D'e vijftien mannen stapten tusschen twee rijen scldaten.
akelig door de wilde, roode vlam der toortsen beschenen.
Een groep Sanskulotten opende, een andere sloot den droe-
ven stoet. En aldus gerangschikt, kwamen ze bij het kerk-
hof van Sint-Rombouts. Daar werden de vijftien malrnen op
ongeveer een meter afstand tegen den kerkmuur qezet, en
zes soldaten namen plaats voor elken veroordeelde. Nrr
eerst gingen hun oogen open... Velen waren half-soezerig
in den stoet voortgeschreden, morrend bii zich zelf over
den langen weg. dien men hen, afgemat als zij r.r,'aren. iiet
afleggen. Er schokte iets vreeselijks door hun zenuwen en
cle cntwaking w'as afgrijselijk...

Sterven !...
D'il woo,rd kwam onwillekeurig over hun lippen, u'aarbij

de kloeksten verbleekten. Men moge al zeggen, de dood is
voor den mensch een schrikbeeld. het instinkt van het zelf-
behoud wordt in de hitte en hevigheid van den strijd tot
zwijgen gebracht, dan sneuvelt de krijgsman zondel wee
o[ srnart biina... doch. zoo kalm den dood moeten zier.r
aanlcomen. als een hond worden neergeschoten, dat is ver-
schrikkeliik. Velen vouwden de handen samen, prevelden
een gebecl. en herdachten de geliefden. die zii achterlieten.

- Wordt ons qeen priester toegestaan? vroeg \/anelcke.
Dat weigert men nooit.

Ilen hoonend eelach was het antwoord.

-. Wij hebben eeen tijd, om o,ns m'et ztrlke eekke berr-
zelarijen bezig te houden. zei de officier, die het peleton
be:'tuurde.

- God zij ons qenadig, fluisterde de qrijsaard.

- 
Amen, lispelden al de anderen.

- 
Feu!

D'e geweren knalden rnet het genrcht van dik linneneoed,
<lal men vaneen scherrrt. De vijftien patriotten stortten ne-
.ler. doch vêrrcheidenen waren slechts Êekwetst. De onee-
lukl.iicen kropen in de vreeselijkste pijnen over clen qron.l.

- Rcchargez / beval de officier.
[]en tweede losbranding knetterde, doch zonder een cin-

cle te maken aan het afschuweliike tooneel. Llit dien nrerr-
schenhcop gineen nog kreten op...

- 
N'laakt ze af I luidde het bevel.

De Sanskulctten grepen hun p:stclen en r,abels... Wcldra
lagen allen stil en onbeweeglijk in den eeuwigen slaap. De
nieuwsgierieen, die den akeligen stoet eevoled waren.
schenen even stil, even bleeli, even onbeu'eeglijk als de
vijftien lijken, die in het kerkhoferas laeen rritqestrekt. Pak-
ies. schcf:zakken en drinkflesschen laqen verrvard cp cJer,
grond. Terw'ijl de dragonders en jaqers te naard rcr.d het
L-erkhcf bleven, gingen de SansLulc'tten en cle toort.-,draqers
de vijflien vclqende slâchtcffets halen. Deze stonJen op het
l>innenplein der qevanqenis, onderlins eekscherend of sla-
pcnd teeen den muureeleund, rrrstiq tt- rvachten. Ilet ec-
w'eereeknal en het qekerm hrrnne. oneelrrkkiec lv"pcnbroc'
ders was niet tct hrrnrre coren doorgedrongen.

..--. Vijftien man ! klonk weer de stem van clen comn'ris-
srans.

Vijftien traden er voortrit, zc,nder argwaan, zonder angst.'l'c,ch verwekten de scmbere stilzwijgendheid en de ernstige'
qezichten der Sanskulctten bij enkelen een rilling.

- 
Marche !

De tweede stoet ging op weg als de eerste. Maar toen
zij het kerkhof naderden, was het besef van hetgeen hen

wachtte, voor die tweede gloep verschrikl<elijker. Daar Ia-
gen de lijken hunner arme broeders. Zij beerepen alles !

Sterven !...
Men wekte hen dus allen om ze in een diepen, eeuwigen

slaap te dompelen I Niemand hoorde nog de ademhaling
der slapers. die daar lagen. De Sanskulotten moesten tegen
rvil en dank den heldenm,oed der Vlaamsche jongens be-
wonderen.

- Vrienden, tot in de eeuwigheid, zei een hunner. Dat
ons bloed diene tot de reddine van Vlaanderen. Voor God
en Vaderland !

- 
Voor God en Vaderland ! klonk het uit viiftien mon-

den.. .

- 
Feu!

Stuiptrekkend, rold.en de ongelukkigen op de lijken hun-
ner broeders. De slachterii herbeeon. Meer dan de helft
rnoesten met pistoolschoten worden afgemaakt. IUet dezelf-
den toestel moesten de elf laatsten worden gehaald. Het
waren de besten, de oprechtsten, de dappersten onder de
dapperen , Willem Tuytgen, Janneke Knops, Giele van
Ron-rpaey, Hendrik Schalenberg, Hendrik Heratens, J.r,
\"ervloet. Antôon Van Eylen. D,e Gelder, Pieter Bosmans,
Selderslaehs en Jan-Baptist Van der Auwera.

- Weet qe waar we naartoe gaan) zei .lanneke Knops
onclerweq ttrsschen de Sanskulotten.

- Naar Antwerpen, meende Willem Tuytgen.

- Veel verder.

- Verder nog. En iL ben reeds zoo moe.
-- Wij qaan waar we altiid kunnen uitrusten, Willem.

- Wat wilt se zeggen?

- Dat men ons naar den dood leidt.
Willem kon een sidderine niet onderdruklicn.
'-- Waarom denkt ge dat, .fan? vroeg hij.
- Orndat dezelfcle Sanskulottensezichten altijd zijn te-

nrqqekeerd... Geloof mii, Willem, onze andere makkets
zijn reeds naar de andere wereld verzonden.

Janneke Kncps zei dit bedaard. alsof het hem niet aan-
r{inc. Weldla liwamen zij op het }<erl,hof. Daar lagen req/s
rlcrti'r lilken... Dc moedige patriotten bleven eerst, door
een Eewaal'r,vorclinq van afgrijzen en medeliiden aaneeEare-
pen, staan. Daarop dreef hen een gevoel van plicht en eer-
bied, en allen ontdeden zich van hun schoeisel, om de lij-
ken niet te onteeren of :e kwetsen. In dien doodenstoet lag
de ware follerine... Brj de moedigsten ontstond voor een
ooqenblik een cpborreling van opstand en woede. Ontzet-
ternde gedachte. in den bloei der jeugd, in den vollen man-
nt:l;jken leeftijd, brutaal te worden neereeveld.

\laar niemand moest de vreeselijke willekeur. waarvan
hij het slachtoffer was, dieper gevoelen dan Willem Tuyt-
q.,rr. Ceen enkel lichaam bezat zulke bloeiende krachten als
het zijne en belcofde zulke lange, geluLkiee dagen. Zijn
heldere. open geest, zijn onbezoedeld geweten, zijn sterke
gezondheid. zijn forsche spieren, hecht als staal, dit alles
teekende verzet aan tegen dergelijken dood.

l{ij dacht ook aan zijn moeder, zijn vader, zijn geliefde.
die hij te Bonheyden had achtergelaten. Dit alles was een
<lroorn. niet rvaar? Die lijl'en, die donkere mttur. die toort-
s,en, die soldaten met geweren, dat alles lvas een nachtmer-
rie, niet waar) Hij zou wakker worden en dit vreeseliike
visioen zou verdwijnen.

- 
En place ! werd hem toegesnauwd.

[-let rvas dus toch waar ! Men zou van ziin lichaam een
blc,edigen vleeschlilomp maken, als van hen, die daar aan
;:ijn vceten laeen ! Nlen zou hem onder de gro,ene zode,t
wegstcpl)en I l-la neen ! Ha neen !

Irlots splinrt hij, met het hoofd voorr.rit, als een stier, die
op zijn glachter.s inbeukt, op de soldaten toe. Hij grijpt er
tu,<:c' met beide handen vâst en botst ze tegen elkaar, zoo-
dat ze roerloos v66r hem tegen den grond storten. Hij bijt,
hij stampt, hij stoot.

* N'laakt hem àf ! roept de officier.
D'och een kolfslae heeft hem bedwelmd en men kan hem

binden. Nu laat hij zich gedwee tegen den muur leiden.
I)'e wereld is voor hem reeds dood... Hii ziet in den geest
<len ouden tnolen tusschen Rymenam en Bonheyden. Hij
ziet hem. staan naast den weg, met zijn zwarte wieken, als
eerr reusachtige vledermuis.
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- Voor God en Vaderland ! roept Jan Knops, die op het
laatste oogenb,lik ernstig is geworden.

De bliksem vlanat uit de geweren met een knetterenàen
donder, gevolgd van een dof gprucht van kogels', die door
borsten boren. Zij waren gelukkiger dan hun voorganglers,
de dertig anderen: de eerste slag voor hen was de genade-
slag. Eenige sekonden slechts duurde de doodstrijd. De
horizons en landschappen, die zij kenden, verzwo,nden vo,or
hun geest... totdat alles duister werd. Willem Tuytgen lag
naast Janneke Knops. De wieken van den zr^/arten molen
draaiden snelleg, daarop langzamer, langzamer, als de hart-
kloppingen in zijn boezern. Eindelijk hield zijn harte stil,
en op hetzelfde oogenblik bleven de zwarte molenwieken
staan en vo'rrrlden een gïoot kruis, door den Zaligmaker
àan den laatsten blik van zijn moedigen soldaat getoond.

Het is volbra-cht ! Een-en-veertig martelaren liggen in den
glans der maan op Sint-RornboutskerLhof uitgestrekt.

Gegroet, gij, stille helden, wier naam slechts do,or wei-
nige lippen met liefde en eerbied wordt uitgesproken ! Ge-
groet, mo'edige Manr,ingen, die voor onze vrijheid, voor den
Maamschen landaard o'nverschrokken naar den dood zijt
gestapt.

Gegroet, edele patriotten van den Boerenkrijg I

zijir kreupele lijf, doch het gezicht is schelmsch en de on-
deugcnde oogjes glinsteren niet al te innemend. Hij draagt
een hoed, met pauwveêren bestoken, en er hangt een wij-
men ko'rf, vol krijtstokjes, op zijn scheeve schoft.

- Hé, kromrne ! roept men van alle kanten.

- Gaat stj r"L meêvechten, Krornme) vraagt men hem
lachend.

- Wiendelijk bedankt, jonsens. Ik schuw de plaatsen,
waar de plagen vallen.

- Breek uw been, onheilsvogel I

- 
't Is beter een been epb'roken dan ziin hals. Ha, ha !

de jongens gaan vechten. Hi, hi hi !... Sus met een zeis 1... .
Feer met een vo,rk !... Jef met een pistool en een geweer,
dat niet rneer afgaat !... Kobe heeft zijn doa'schvlegel brj
zich 1... Ha, ha, ha !... Die oorlog zal æk zijn onr te zien I

Neen, dan weet ik het beter !

- Wat zoudt gij weten, kromrne schavuit)

- Ja, ja, ik weet het wel beter,. ven'olgde hij. Tistje
Diessens weet het veel beter 1... Maar. als hii iets zegt,
roept men hem toe : Leelijke, kromme schavuit, en andere
lieflijkheden meer..Dank u, jongens, dank u... Als kromrne
Ïst wat weet, zwijgt hij. Die zwijgen kan, is zoo,rijk als .Ie
mo,rgenstond, want hij heeft goud in den mond.

Die terughouding prikkelde de nieunrcgierigheid van die
nqïeve en eenvoudige b,uitenjongens. Het waren imrners
groote kinderen, en bij een kind voor deû dag komen rnet :

tu Ik weet iets, maar zeg het niet l, vuutt zijn weetlust aan.
Eenige boeren-jongelingen naderden den krijtventer.

- Wat weet gij, Tistjel

- Ha, ha ! rnen noerrùt mij al Tistje ! Waarom niet krom-
me) Orodat ik wat weet, ha, ha, ha ! Trstie weet wat, en
dat maakt hem recht. Iets weten, is æoveel als geld heb-
ben : het maakt recht wat krorn is, en wiis wat dorn, is t hi,
hi, hi !...

De mannen rond hem bekeken het ventje half boosaar-
dig, half met ontzag. Zij hadden veel lust orn dien onbe-
schaamden kinkel over de verwrongen rufgegraat te ram-
melen, doch dan zouden zij het sekreet van Tistje niet ver-
nemen. Kinderen gebruiken kinderlijke middelen.

- Gij weet niets, Ïstje, zeiden so,rnmigen.

- Zoo, zoo, Tstje weet niets, hi, hi, hi, dan moet ge
hem niets vragen.

De kreupele kende de mensêhen.
dier sirnpele jongens, doch was te
laten verschalken.

----- Dan moet men hem niets vtagen, herhaalde hij en hij
grinnikte, boosaardig rondkijkend, terwijl allen zwegen.

De kerel voelde dat hij de toehoo,rders, die al tahijker en
talrijker waren geworden. in zijn macht had.

...Doch men kent Tistje; iederen kent ïst. Iedereen
betitelde hena m,et den bijnaam van : krom,rne, schavuit,
deugniet en andere lieflijkheden meer, als hij een onheil
voorspelde. Later kwarn het to,ch, uit, dat Tistje gelijk had,
en wanneer men dan naar het geneesmiddel van de kwaal
zocht, wanneer de wo,nde geheeld, de zwarte hond afge-
weerd, de wind gedraaid, de ziekte uit den stal gedreven,
de koorts afgebonden, de verstuikte hand of voet afgelezen
of de duivel bezqroren moest wo,rden. dan 'ireranderde het
deuntje... Niet waar) Dân was het : Tistje van hier en Tistje
van daar ! Tistje, wat wilt ge drinken? Tistje, wat wilt ge
eten? Zit neer, Tistje I Dit is voor u eh dit en dat ! Ha, ha,
wij kennen die litanie van buiten... Schoppen en stampen,
als men Tistje niet noodig had, fleemingen en streelingen,
als hij het noodlot kon keeren... D'e menschen ! de men-
schen ! Zoo zi.jn ze ! En Tistje kent ze, en daarom is ïstje
niet boos ! Hij vergeet en vergeeft. Hij moet eô€d do€n, hi,
hi, hi t Hij zou het niet kunnen laten. En zijn hart komt vol
als hij al die brave jo,ngens daar zoo ziet staan t Hé, hé, hé,'t is te erg, veel te erg !
' Het manneke leek ernstig geworden te zijn. Zelfs de
spottende plooi was van zijn gelaat verdwenen ; bedenke-
Iijk schudde hii het verwaarloosd hoofd en blikte strak voor
zich, alsof hij in een afgrond al de rampspoeden der we-
reld onder de gedaante van wangedroâhten zag spartelen.
Van tijd tot tijd sloeg hij de wimpers op en zijn listige ser-
pentenoogjes b'lonken dan als parels. Hij bemerkte dat zijn
woorden invloed hadden en een duivelachtige vreugde

DERTIENDE HOOFDSTUK

VERRAAD !

Het zou onmogelijk zijn de geestdrift, de aandoening, de
uitb,undige vreugde en het innig geluk te beschrijven, waar-
rneê mevrouy Ro,llier, hare dochter Bertha en de dappere
Jan Meving in het kamp der patrio,tten o,ntvangen *Ërà.".
W'ie een hart heeft, b,eseft, dat de brave Rollier zijn moe-
der en zijn zuster met tranen van heil en aandoening tegen
de borst drukte ; dat hij Jan Meving, zijn armen vriend.
dien iedereen dood wâande, in de armen snelde ! Hij zal
begrijpen dat er een jubelend hosanah van vreugde.en
dankbetuiging opging uit de heldhaftige drommen der edel-
moedige patriotten, toen dit o'nverhoo'pt geluk den nevel
van droefheid lcwam, verdrijven, die sinds di treurige tijding
het leger ornvlotte ! Nu voelde eenieder zich geiterLt en
verstaald tot den strijd, en toen Rollier dien morgen zeide :
a Jongens, vandaag trekken wij de Schelde over en rulcken
op Zele in r, barstte er een stormig gejuich los en drie dui-
zend monden schreeuwden met bezieling : u Naar den
vijand ! naaf, den vijand t r terwijl de handen de wapens
rondzwaaidén in de lucht.

Het was ongeveer 9 uur in den morgen. Een blijde Octo-
berzon gloorde dien dag over het bevallig dorpje en wierp
vuurvonken en glinsteringen in het staal der zeisen en sâ-
bels. Rollier had zijn drieduizend man in de kom van het
dorp, nab,ij .le kerk, gerangschikt. Was het de gelukkige
wending, die de gebeurtenissen schenen te nemren) Wàs
het de zonnige blijheid van den blauwen hemel) Misschien
droegen beide o,mstandigheden er toe bij, doch de vreugde
lag op elk gelaat, en door de gelederen liep een kermisru-
moer van iokkende stemmen en vroolijkheid, alsof men
naar een feest in plrrats van ten strijde toog.

Naast de scl',ure de,r patriotten b,evinden zich vro,uwen,
kinderen en grijsaarJs, die afscheid nemen van degenen,
die zij liefhebben, maar dit afscheld heeft ditmaal niets treu-
rigs ; rnoed en vertrouwen beheerschen de harten met die
onberedeneerde overmacht, welke rozen toovert in het ver-
schiet, zooals angst en vrees diezelfde boezems beknellen
en in een so,mberen nacht wikkelen zullen. Voorgevoel van
geluk !... Voo,rgevoel. van ramp !... Geheime kracht, die
speelt met den sterveling, die hem begoochelt met bedrieg-
lijke fata'morgana en heh weenen of iuichen doet, zonder
dat hij weet waarom ! Een zonnestraal beurt hem op ; een
nevelachtiee avond, en hij buigt neerslachtig en so,mber het
hoofd. Wat een leven thans, wat b,ewegrng, wat gejo,el in de
rozige Octoberzon I

Eæ-n mager, misvormd manneke hinkt en trippelt langs de
gelederen. Een vuile, slordige plunje zwiert onbevallig aan

Hij beereep het doel
doortrapt ona zich te
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plooide zijn maggre lippen, die een breeden mond aftee-
kende, als ware het een gapende sabelhouw.

-'t Is te erg, hernam hij, veel te erg!... Nu, eelulddg,
dat ge aan dezen kant van het water blijft !... Bij het eerste
alarm, kan iedereen naar zijn dorp enellen, en zich schuil
houden rondo'm in de bosschen... dat is waar !* En wat wilt gij zeggen, Tstje)

.-- Dat uw kapitein of generaal, ik weet niet wat ge tegen
hern zegt, toont, een mensch met een hart. m,et een gôed
hart te ziin. Hij gebruikt u niet tot zijn ijdelen roena of per-
soonlijke belangen. Rollier is geen onbezonnen waaghals,

. die u aan de andere zijde der Schelde zou brengen. En dat
is schoon van hem., ik beken het.

De jongens waren versteld... Wat vertelde dit kreupele
dier) Een hunner spralc :

- Wel, ïst. Wij gaan de Schelde over.
Het_ kereltje liet de grootste verwondering blijken. Hij

stak den rechterarm uitln wees naar het Noordén. in dé
richting _van den strtrc,rn, terwijl hij d. verbaasde oogen
openspalkte, het voorhoofd rinr,pelde, en, op ieder woord
drukkende, langzaam woeg :* Wat... vertelt... stj?... Over de Schelde I Over de
Schelde !...

De jongens knikten.

- Is het waar)
... Ja, Tist.

- -Negn, aet, ge wilt met een armen, gebrek(igen man
den draak steken. Dat is niet braaf van ", ;tr h.t ge-heel niet
braaf. Ge moet kunnen lachen en jokken op tijd,-maar ern-
stig zijn. als het zoo'n ernstige zaken geldt. Als ik u gek-
heden vertel, verm,aakt u dan, en giegelt zooveel clj n/ilt,
maar, als de Kromme u niets dan goed wil, als hij haist rnet
tranen -in de oogen staat... dan is het onrechtvaardig,
ondanl<baar en wreed, met hem den spot te drijven.

Het ventje had een weemoedigen toôn aangenornen. Het
was of, hij weenen zou. 'Wat keek hij bedrukt om zich heen.

- Hoor eenq, Tistje, zeïden verscheidenen, wij spotten
niet. Uet is gemeend. Wij gaan den stroorn over... Wè gaan
naar Zele I

- Naar Zelù...
- Ja.

- En... wie brengt u naar Zele?

- Rollier.

- Zeg dat het gekheid ie. In Gods naarn, zeg dat het
gekheid is I* Het is emst, Ïstje.

- Dan wilt crj het water tusschen u en uwe huizen
zetten )

- Natuurlijk.

- Dus, zoohaast gij uiteengeslagen zijt, kunt gij niet te-
rugkeeren naar uwe haardsteden? Neen, dat is niet schoon
van Rollier, dat had ik niet van hem verwacht..- Wel, Tistje, er is geen kwestie van uiteen te worden
geslagen. Wij zullen de Franschen hloppen. de Sanskulot-
ten o,ver de grenzen jagen en dan zegevierend weerkomen.

Nu was het duidelijk, dat de verbazing en ontsteltenis
van den Kro,mme geen palen meer kenden.

Hij stak de beide armen klaeend in de lucht en riep :._ Is het mogelijk t Is het mogelijl<, zoo iets te moeten
hooren)... En dit maal<t men zulke brave jongens wijs !...
Heere God ! Laat mij u nog eens allen goed bezien ! voor
de laatste m,aal !...

Treurig, aangedaan, staarde Tistje beurtelings naar elk
der jongelingen. Er lag diepe deernis, groote droefheid, in
zijn blik. Binnensrnonds. doch luirl genoeg orn verstaan te
worden, hervatte hij :

- Ik $'il ze nog eens allemaal zien, voor den laatsten
keer... Arme jo,ngens !... Neel laat zijn oude moeder ach-
ter... Het b,rave mensch zal haar kind nooit meer omhel-
zen !... En Trineke van de hoeve der Dne Linden... hoe
kan Baptist Kreunens haar verlaten) Weduwe op 24 jaat,
met drie kinderen... 't Is hard, heel hard !... En Karel Lem-
mens ook a1... Wacht eens, vrijt hij niet met Lineke Pee-
ters) Ja, ja! Nu, voo,r die is het zoo erg niet... Achttien jaar,
bloeiend en blozend als een kriekske !... Wannes Gavers,
die er lang een oogje op heeft, maar tot hier blauwe sche-
nen liep, zal na Kârels dood, schoon Lineke wel opwijen...
Dat is een jongen 

- ik bedoel Wannee Gavers - die vqar

Rollier egn kaara mag ontsteken... En Kobe, en Peer, en
Jqf.,. 't Is allernâal te jong, om zoo koelbloedig n".i de
slaôhtbank te zien brengen.

De boeren, die de woorden van den Kro'rn,rne hoorden,
verbleekten. Het w'aren als vlijmende priemen door hun
hart. Een hunner nochtans trachite te schertsen en zei :

- Ïst, jongen, zijt ve dronken en maakt het b,ier u wee-
moedig, als ge alles zoo treurig inziet) Gij spreekt over ons
alsof yii reeds dood waren. God zij gelào,fd, wii zijn nog
springlevend.

- Dat is de ter dood veroordeelde ook, op het oogenblik
dat de beul hem reeds in handen heeft.* Wat is er dan. Tist?

- Il.t er is, antwoordde de kreupele, plots ernstig, als
nam hij een moelijk besluit. Wat er is) Welnu, ik zal het
u zeggen...

De krine drong nader tot hem...

- Ik zal .het u zeggen, op voorwaarde, dat ge rnij iets
belooft !

- Ja, ja, wat dan?

- Dat ge mii wederorn niet behandelen zult. zooels dik-
wijls het geval is geweest.

.- Neen, neen, Tistje.
_ - rr Neen, neen )), dat is gauw gezegd, maar een stoo,t of

slag's even gauw gegeven. Gij weet het wel, Giele, toen ik
u zeir dat uw oude koemeid van den duivel bezeten was,
en_ naar de Sabbat reed op een bezemsteel, gaaft clj mij
zulk een geweldigen schop onder mijn ruggeeraat, l"t ;É
eena zoo hoog sprong, als ik vroeger ooit gedaan had...
Maar, toen uw jongste kind en uw beste koe op één dag
sderven, toen uw vro,uw ziel< werd en uw paard op stal,
steigererd en srampend den dood vond, orndàt het dên dui-
uel.zag, kwaamt c,j mij vier uren in den orntrek zoeken;
Tistje moest het onheil ko'men bezweren en meê de toover-
heks uit het dorp. jagen.

* D,at was geen tooverheks, zeide een jonleling, wiens
oo,gen kwaad en vlammend op den lGomme sïaard;n. Bel-
leke was een braaf menschke, dat geen diertje. hoe klein
ook, kwaad zou hebben gedaan. Maàr Belleke had uw larr-
ge vingers aan 't werk gezien, en daarom moest zij uit her
.do;p worden verjaagd. Gij zijt een schurk, maak dai ge weg
kcrmt 1... '

pb joryelins was op den kreupele toegetreden.
Deæ keek hem boos, arglistig-en grimmig aan.

- Ziet ge wel t Ziet ge wel f riep -hii.

- Blijf, Tist ! riep Gièle.

- Ik zou niet gaarne I Ik maak dat ik weg kom !i Men lal
mij hier doodslaan !

- Neen, neen, Tist.

- Ja, ja, en niet neen, neen. Ziet dien razenden boeren-
heerzoon, Pieter I ,^enen, eens. Hij begluurt me, alsof hij
mij vermoorden wilde. Ik zwije.

Giele balde de vuist en bekeek den jongeling toornig.'* Gij moet Tist laten spreken, snauwde hij Fem toe, en
zoo ge een hand naar hem uitsteekt, zult ge met rnij af te
rekenen hebben.

- Die kerel beliegt u, vrienden, hij belastert een otrd
mensch, 't brave Belleke.
_- Ha, ik laster ! herhaalde Tistje grinnikend, ook goed.
Zooàat het jongste kind van Giele niet gestorven is)Zoo-
dat zijn beste koe, zijn bonte, nog leeft) Zoo.dat zijn wo.uw
nooit ziek is geweest en niet door mij genezen w,erd, nadat
de tooverkol uit het dorp verjaagd was, evenmin als Cie-
Ien's paard zich doodstampte, omdat het den duivel zag?
Dat is allemaal laster. niet waar?

- Neen, dat is waarheid. zei Giele, dat zweer'ik.
Pieter Laenen zaveeg.'Wat vermocht hij tegen die dom-

me dweeperij ) Wat tegen een overtuigden bekrompen
mensch?

- Spreek, Tist, hernam, Giele.

- Ja, spreek, Tist, herhaalde men in koor.

- Welnu, voor het welzijn van degenen, die het goed
meenen, zal ik spreken, vervolgde de kreupele. Zooveel te
erger vo,or rnij, indien gij het kwaad opneemt ; zooveel te
erger voor u, indien ge mijn woorden in den wind slaat...
Het is dus stellig waar, dat gij het water overtrekt)

- Ja.

- Weet gij dan niet, hoe daar alles gelegen is?
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- Neen.

- Ro,llier rnoet het toch weten.

- Dat denken wij wel.

- Dat is zijn plicht, sprak Tist, dat is zijn eerste plicht.
Hij is uw aanvoerder, hij moet weten waar hij u b,rengt.
Ik, arme dompelaar, ik weet het wel.

- Generaal Ro,llier kent geheel den toestand, onderbrak
Pieter Laenen, die het goed meende.

- Zoo', zoo, Ro,llier kent geheel den toestand. Dat dacht
ik wel. Dan vraag ik mij af wat hij met u van zin is. Nie-
mand van u heeft hem iets misdaan, zou ik denken. Waar-
om leidt hij u dan naai een gewissen dood) Hij weet dus dat
het gros der Fransche legermacht in Oost- en West-Maan-
deren is gevestigd, en zich daar duizenden en du-izenden
geoefende Sansliulotten bevinden? '

- Dat is niet waar, onderbrak hem Laenen, rood van
toom,

- Orndat hij het niet weet, jonge heer. Ben ik blind? Be-
zie mij eens ! riep Tist.

En zijn vurige kijkers schitterden.
.-- Ik heb er duizenden opgemerkt, met flinke geweren.

scherpe bajonetten en met kanonnen... ja, met kanonnen.
Dt laatste woord verwekte een schrikl<elijke ontsteltenis.
Voor de derde m"aal herhaalde hii :

---. Ja, met kanonnen !
Allen zwegen.

- Het is niet waar ! Wie heeft dan de Engelsche solda-
ten, de welgeoefende Engelsche soldafen, vàn de kusten
verdreven) Wie heeft ze op hun schêpen teruggejaagd, de
Engels,che soldaten, die ook kanonnen hadden) Wie anders
dan de Fransche soldaten) Ig dat waar)

-. Ja, ;a ! riep men in 't rond.

- 
p's Engelschen werden verjaagd en al de Sanskulotten

zijn in Oost-Vlaanderen gelegerd, terwijl er een groot leger
van Rijssel naar Vlaanderen komt afzakken.

* D'at is gelo'gen, antwoordde Pieter Laenen. De berich-
ten, door generaal Rollier ingewonnen, luiden gpheel an-
ders. De legermacht der Frangchen is, integendeel , zeet
klein, en wij zull'en ze geheel vemietigen.

De venijnige oogjes van den Kromme vonkelden als kool-
tjes vuur.

Hij zegevierde zichtb,aar. '

- De macht der Frangchen ig onËeduidend? herhaal-
de hij.

- Ja.

- Hé, hé I dan begnjp ik Rollier in het geheel niet.
Hij zrveeg, maar b,leef den kop schudden, als was het

voor hem w'aarlijk een o,nbegrijpelijk iets.

- Wat begyijpt giiniet? vroeg Laenen, wiens verontwaar-
diging op zijn eerlijk gelaat te lezen sto,nd.

- Wat ik niet begijp) 'W'el, wat gij in West-Vlaanderen
gaat doen. De macht der Franschen is er onbeduidend, zeel
gij ; waarom, doet men dan over het water zijn eigen zaken
niet) Is men in Waasland niet opgestaan)... Werd er te
Overrneire niet gevochten? Werden de patriotten niet ver-
pletterd) Ha, zoo, gij moet die van over 't water gaan red-
den ! Gii mo,et uw haardsteden verlaten, om die van Zele
te verlossen, en de Sanskuloùten mogen ondertusschen :n
Klein-Brabant vallen zooveel zij willen) Neen, jongens, dat
hangt allemaal niet aaneen, of liever, dat hangt veel te go,ed
aaneen... 'Weet ge wat )

- Spreek, Ti{.
- Ja, ik zal spreken, al moest het mijn hoofd kosten.

- Er zal geen haar van uwr hoofd gekrenkt worden, Tist,
dat belooft u Giele, zei deze, zijn gebalde. vuisten toonend.

- Neen, niemand zal u raken I schreeuwde rrùen in koor.

- Welnu, sprak Tist, gij zijt verkocht !

- Verkocht !

- Ja, verkocht !

- Aan wiel
- Aan de Franschen.

- Door wien?
Het werd doodstil. Pieter Laenen was van bloedrood

bleek als linnen geworden. Hij rilde op zijn beenen.
-- Door wien)

- Dbo'r wien?... Door wien anders dan door herri. die u
aanvoert)

- Door...

- J"l
- Door... Rollier)

-J.tEen bons ! een gekerm !... En de kreupele schobbeiak
rolde en tuirneldq in het zand, tengevolge van een veryaar-
lijke oo,rveeg, die Pieter L,aenen hem had toegediend.- 

De jongeling stond daar bevend van vero'ntwaardiging,
en keek À.t wulg het kromme o,ndier aan, dat kermend en
kreunend op handen en voeten doot het stof kroolr en ein-
delijh afzichtelijk en leelijk weer overeind sp-artelde.

.* Ai mii, ai rnijl steunde Tïst. Maar zooals Giele geva-
ren is, zult gij ootr< varen !

Giele had in het eerste oogenblik niet geweten wat te
doen. Hern ook stuitte het teàen de bo,rst, Rollier een ver-
rader te hooren noemen, doch daar herinnerde men hem
het doorgestane leed, dat hij, o'nbezonnen genoegr aan een
tooverheks toqschreef, welke door dien schelm. Driessens,
onschadelijk zou zijn gemaakt.

- Dat zult crj bekoopen I riep hij, de vuist vooruit ste-
kend, Laenen toe.

.* Wat, Gele, gij dutt dien schurk'verdedigen, die Rol-
lier een verrader durft noemen?

- Gij had van zijn lijf moeten blijven ! Ha. ha, orndat
die sukkelaar lçrorn en zwak is, durft gij hem te liif, maar nu
een rrân m€t tw€e arrren u den striid aanb,iedt, nu strijkt
gii de vlae I

- Ik vecht tegen geen patriot.

- Omdar gij te laf zijt.
._Telaf!
Dat woord striemde Peter Laenen in het gelaat als de

slag van een kanrrats.
Te laf ! Dat zou hij onden'inden I Als een getergde leeuw

sprong hij op zijn reusachtgen, breedgeschouderden tegen-
sEever...

De twee mannèn waren handgemeen, terwijl de boeren
zich in een kring rond hen schaarden, en de Krornme ian-
kend bleef rondloopen en aldus Giele's woede aanhitste.

Die onvoorâene strijd, plots in een gedeelte van het leger
ontstaan, verwekte een algemeene opschudding.

Van alle kanten kwam men toegeloopen; men drong en
men stiet.' Het was een weeselijke verwarring; honderden en hon-
derden stapelden zich tegeneen.

- Wat is er gaande? vroeg Rôllier, toen hii de ontbin'
ding der gelederen zag, die een donker waas over zijn ge-
laat te voorschijn bracht.

- Ik weet het niet, antwoordde Jan Meving naast hem.

- Soùdaten, die hun gelid verbreken, mo,mpelde hij toor-
nig en tevens bedroefd en rich,tte zich, met opgsheven
hoofd, gezurind naar de samenscholing.

- Een gevecht, genegaal, klonk het alorn.
Hij drong door de menigte heen, die ruinate voor hem

maakte, tot op de plaats, w'aar de twee m,annen met een
weeselijk gebeuk van vuis slage4 op den gro.'nd worstelden.

Zijn krachtige handen grepen de twee vechters en rukte
hen vaneen.

Eerst zas hij het beb'loede, gezwollen gezicht van Giele
Stevens.

Onverbiddelijk streng keek hij herri aan en men las de
sïaf in zijne oo,gen.

Toen viel zijn blik op den ander, die geheel gekneusd en
gewond uit den strijd kwam.

- Wat ! eij ! Pieter Laenen ! riep de generaal.
Onwillekeurig liet Rollier den jongeling los. Zijn verba-

zing was groot en oprecht.
Hij kende Pieter Laenen als een voo'rbeeldigen, braven

jongeling, welke geleerd, patriot in de ziel, en overigens
zeer bezadigd was.

Giele had een goed hart, maar hij was ruw, wild, onbe-
redeneerd, en dom als een os. Van hem begreep Rollier die
vechtpartii, maar Pieter Laenen, die bijna fijn beschaafd
mocht heeten.

- Wat beteekent dat? vroeg Rollier.
Laenen beurde het hoofd op.
* Het is rnijn schuld, zei hii.

- Uw schuld?

- Ja, generaal.

- Dat kan ik moeilijk aannemen.
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Rollier belceek Giele.
Deze scheen beschaamd over hetgeen er gebeurd was, Nu

hij Rollier v66r zich had en dezes. open blik ontwaarde, ver-
dween geheel het wantrouwen, dat de kreupele bij hem had
verwekt.

- 
Het is rnijn fout, zei Giele beschaamd.

- Ik moet weten wat er voorgevallen is, hernam Rollier
met dezelfde onverbiddelijke strengheid.

Pieter Laenen had de schoone rol. Giele verwachtte, dat
de jongeling de zaak zou uitleggen, en hij rilde reeds van
onrust.

Hij had dus dat geteekend, venijnig ventje .,erd.àigd,
toen deze den veldoverste van verraad beschuldigde.

O, hij zo,nk van schaamte in den gtond.
Het was plechtig geworden.

- 
'Wat is hier eeschied? vroeg Rollier, rondblikkend.

Niem,and antwoordde.
D'e generaal werd steeds nieuwsgieriger. Waarom wilde

men hem de reden yan den twist verzwijgen?
* Pieter Laenen, hernam hij, ik gebied u, als generaal,

mij te antwoorden. 'tV."rorn hebt etj gevochten)

- 
Omdat, generaal... o,mdat Giele mij een lafaard heeft

genoemd.
Ro,llier bezag den jongeling, die nu voor zich heen blikte.

Hij besefte dat hier iets buitengewoons was omgegaan, en
zijn ingeboren takt zei hern, dat het noch de plaats, noch
he: oogenblik was, orn, aan te dringen. Na eenige stonden
stilte sprak hij :

- 
't Iç goed. Ik zal die zaak later onderzoeken en de

plichtieen straffen.
Dharo,p wendde hij zich tot de anderen, en beval op m,ili-

tairen toon :

- In 't gelid... allen !

De massa vloeide op zijn woord uiteen. en de rangen
werden gezwind en behendig hervormd. Giele en Laenen
bleven bebloed en, gekneusd naast elkander staan. De eer-
ste was beschaamd over ziin daad en had berouw. In een
opwelling van bewonderenswaardige edelmoedigheid, trad
hij naar Pieter. Hij stak hem de hand toe, zeggende :

-.-- Vriend, ik heb ongelijk gehad, wilt eij mij vergeven)
Pieter aarzelde geen oogenblik.
--* Wij hadden beiden'ongelijl<. antwoordde hij, de hund

in die van zijn tegenstrever leggend, wij hadden groot on-
celijk, naar de taal van dien venijnigen schelm te luisteren.

Giele knikte en sprak :

- 
Laat ons het gebeurde vergeten. Laat ons opnieulv

vrienden worden. Ons b,loed mag niet meer vlieten dan op
het slagveld tegen den gemeenschappelijken vijand.

De rangen waren hervormd, de .Kromme was spoorloos
verdwenen. en de rust hersteld. Bleef er dan niets van het
betreurenswaardige voorval over? Zat alles opnie.uw in den
haak, gelijk vroeger? Helaas, neen. Voor het oogenblik had
de s,maadtaal no,g geen vruchten gedragen, maar het zaad
van wantrouwen wâs gestrooid en moest ontkiemen. Een
leger, waarin het woord verraad is uitgespioken, wordt door
een geheime vernielingskracht ondermijnd. Rollier bleef on-
geschonden, doch zijn naam niet meer. Deze werd b,ezoe-
deld door een adder. ja, doch de glans ervan was getaand. In
het groepje, waar de Kromme qesproken had, was de geest-
ârift van den morgen verdwenen. Het water overgaan,
scheen hun nu iets droevigs. W'at wachtte hen aan den an-
deren kant van den stroom? llaaraa;.r hadden zii tot nu toe
nooit gedacht, en nu boezemde het hun bekommering in.
Gelukkig kwam een ander feit de zielen weer wat opbeu-
ren. Op het oogenblik dat Rollier het kom,mando tot mar-'
cheeren zou geven, vernam men in een naburige straat het
eerucht van stemmen en wapengekletter. Ieder spitste ver-
wonderd de ooren. Wat beteekende dat rumoer)

- 
De Sans}<ulotten I de Sanskulotten !

D'ie kreet. door een vreesachtige geslaakt, veroorzaakte
een onbeschrijflijke verwârrinE. De vrouwen en kinderen.
die zich met hun bloedverwanten bii de weerbare m,annen
onderhielden, vluchtten gillend en met de handen voor het
gelaat weg in hun huiz.en. De mannen zelven bleven niet
Èalm. Weinigen van'hen waren handgemeen geweest en
wat is er in dat geval natuurlijker dan de schrik? Doch plotc

ging er een algemeene schaterlach uit de rangen op, een
lach, des te hartelijker, wijl ieder een zwaar pak van zijn
hart voelde vallen. Daar kwam een groep vrouwen toege-
sneld, die, met keukenmessen, gaffels en stoofhakCfi gewa-
pend, door een struische boerin werden aangevoerd. Zoo-
haast zij het leger der patriotten zagen, hieven zij een ge-
sclreeuw en gejoel aan, waartoe alleen vrouwen in .staat
aJn.

- Leven de patriotten ! L.even de jongens ! riepen ze.
'We gaan met u meê de Sanskulotten verjagen !

De aanvoerster, die een riek als inrapen tilde, was een
zwa.at vrouwmensch, met een omslagdoek kruiselings over
de breede schouders en de m.chtige borsten. en wier flinke
heupen-een breed voetstuk voor haar posruur vormden. Rol-
lier stond op dit oogenb,lik naast de eerste gelederen, in ge-
zelschap van zijn moeder, zijn zuster en Meving. Toen de
boerin den generaal b,emerkt had, leidde zij hare groep tot
bij hem en, zich voor hem plaatsend, zei ze vastberaden en
kranig :

- Generaal, wij gaan meêvechten I

- la, wij gaan meêvechten tegen de Fransche bloedhon-
den, herhaalden de andere vrouwen in koor.

In de rangen der patriotten werd er gelachen en gejo,kt.

- Hé, Trientje, gaat gij ook meê? Korn hier, gij moogt
tusschen ons in gaan.

- 
't Is geen oorlbg, maar Bostrooi's kermis.

- Joke, hebt ge uw vijf kleinen niet meêgebracht, die
konden ook vechten)

- 
Zie, daar is Klaas zijn wijf. Die is moediger dan haar

vent, wânt de bloodaard is gaan loopen.
Op het selaat van Rollier had eerst een glimlach ge-

zlveefd, maar terstond daarop was hij weer erpstig gew'or-
den. N4et deernls bezag hij die vrouwen, meest allen uit den
boerenstand, bereid om ten oorlog te trekken. bereid om
hun leven te offeren. Hoevel hadden zij moeten lijden, om
zoo ver te komen? Hoe groot moest de nood wezen, dat
zij tot dit uiterste oversloegen) Rollier stak zijn hand uit en
het rumoer kwam tot bedaren. Met eene stem,, vol ontroe-
ring, sprak hij :

:- Vlaamsche vrquwen, mijn zusters, ik danl< u voor de
edele gevoelens. die u bezielen. Een land. dat zulke wou-
wen heeft, is zijn ondergang niet nabij. Uw moed strèkt ons
tot waarborg voor hetgeen uw broeders en uw ztonen zullen
verrichten. Dank, dank ! Gij doet o,ns nog klaarder, nog dui-
delijker onzen plicht zien. Maar, mijne zusters, uwe plaats
is niet op het slagveld, zij is aan den haard bij onze kinde-
ren, bij onze zieken, bij onze ouden van dagén. Wil ik daar-
meê zeggen dat gij de wapens moet wegwerpen) Verre van
mij. Dat elke Vlaamsche vro,uw een scherp staal onder haar
bereik houde, dat clk een dolk in haar boezem verberge,
waht weldra zullen de Eransche vluchtelingen hier voorbij-
snellen. Dan zult gij uwe kinderen en zieken. uw erf, uw
eigendom, en bijzonder uw eer, m,oeten verdedigen tegen
die geile, b oeddorstige monsters. O, weest vro,uw aan den
haard, zacht en innig, doch wordt man, als men iets aan-
randt. wat u heilig rs. Indien gij dooden moet, doodt ! D,e
heilige Schriftuur roemt het gedrag van Judith, die Ho,lofer-
nes het hoofd afsloeg'. Doet gelijk die moediee vro.uw vân
de Bijbel. indien men u honen durft. Weest moedig en s,terk
als Charlotte Corday, want hier is niet één Marat, hier zijn
er honderden. En wanneer wij terus zullen keeren en hei
È,loed uwe handen bevlekt, weest gerust, rnijne zusters, wij
zullen u niet van ons afstocten, wij zullen, intesendeel, uwe
handen kussen, want dit bloed zal ons een waarbors wezen,
dat gij zonder blozen uw echtg'enoot of geliefde in de oogen
kunt staren. Dit, mijne zrusters, is uw plicht, en daarom heet
ik u mijn strijdgenooten, en telt gij allen van dit oogenblik
af in de rangen der patriotten.

Er weerklonk een langdurig gejubel.
N4et eerbied en achting zagen de jongelingen nu naar de

Vlaamsche meisjes, en menigeen voelde een vo,nk in zijn
hart ontkiemen. Als men terugkeeren zou,. ja, zou men el-
kander wederzien in het vrijeevochten vaderland. Dan zou
de patiiot zijn patriotin naar het altaar leiden. Helaas, velen
zouden de bruiloft sluiten, de eeuwige bruiloft, met den
dood. en het son'rbere graf zou de huwelijkssponde wezen.
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