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Wij laten f,ivia bij haar vader, om. de onbekende schocne fe volgen.
De lezer zal zis.h waarschijnlijk nog de gebeurtenis valr den gouden
ketting herinneren, waarvan ludith, de wouw van Simon Bette, ge-
waagde, De ketting, geraraakt op de uitdrukkelijke bestelling van den
graaf van Vlaanderen, werd bii vergissing, tiidens de afwezigheid van
den goudsmid, verkocht aan Filips van Àrtevelde. Deze had hem ge-

schonken aan de schoone weemdelinge, Bianca, ter vergelCir:l{}i nr,?ixt ecn
dienst; wat de lez,q lats zal vernemen. Het zal dus niaii:ri;rcl v{:!:wûrl-
deren dat het onbekende meisje, dat niemand anders ',0.-; ili.,n lJil';ii:a,
zoo spoedig dea ketting herkende en eene toespeÏiu,.y rr,ri:,rl i.,lr o1x ïij.îrn,
van wien Livia dit geschenk had ontvangen Bia;ii,l: l,iirn l.,,ilii; r:rro(.[s
Yroeger gezien en wist wie zii was, ofschoon Livie ri.l '.:.:,;:r1,i':.:".'l,t !-,i:c,it
te voren had ontmoet. Schreiend had het meisje zit",: ::: i.:',:1 r:.i,1::..i. vtin
Livia op een stoel laten nederzinken. Zii was va:. l,1rl::r '- ir.'r'r'l;-r,: or:r, -
sprong enbezat een karakter die in sterke tegensi'iri ,."., iitt.,,l r.,.',i: q'$-,irt

van Livia. Zoo moedig deze laatste was, zoo z:wak r:.":':,:::ti.,l ;ltl; Eiil;rca.
Zij was zondet veerkracht, en vooral zeer lichtgeir...,''
- Er was. geen. meisje dat meer verbeeldingskrn.l.. l r':.::r..:i dr:r;,r ::;:ii r:n
dit voedde hare bijgeloovigheid in de hoogste nar,i',.",: itlii i,c'r.lu;,'r i-rr."ar
tlrsula te gaan' die als toovenares bckead stond, ci-:-,i:,,",., r;lc r,,ii lref
portaal van Sint-Bavc den graaf. zoo stout het go*J l,::r. r.i,;e i-ied*id en
hem vervloekt had.

Ten tiide van ons verhaal was het geloof aaa 1ri,r.,';"r...:i i,::1.::eri.f en
sterrenwichelafii 266 algemeen verspreid en aan!:i.'::.::,::1, ;': i i,içt-
tegenstaande de strenge wetten die de personei. i,r;ii:,li ';ri;li:e ean
tooverij deden, er geen stad noch dorp van €eni.q b;;,.'; i,.i:..:,:.. j i;,lcir:çieÉ
iemand de faann had van bovennatuurlijke kracht::::, !,:' '':::tii.i.l:i'r, f)ê he-
oefening der zwarte kunst werd toen evengoed î.-;: :, €e-.: i.,'r,^:ai:ti.rfuap
gehouden, als die van wiskunde in onze c{age*" Él. r, .rr .:::. :tii ,Ji,:, hct
beroep d,et zwarte kunst uitoefenden, sooas de lvrec<l ,i.,: rfra.{illql'r irleilepjtell
verduren, toch werden zij clikwerf door de oveEhe:iti:.:'.:t:- i:'.,. liiLl.l:::he
handelwijze aangemoedigcl. FIet gebeurde zelfs, d:: 1:r.'.;i,.i,;q:i-.i ',r fr-'rlen
met de too'.renaars of heksen in verband sto*:jl'i .,::t i.1::r:: '.':- i'.,'le
wezens gebruikfen olrr eelr viiand van kanf te helÊ;:i.. ,.,ir.i{!i." r;lr,,rf :,:i[ ze[[
gevaar liepen ontdekt te worden.

Ook Vlaanderen werd in de sriddeleeu'aren 1:.-r:';-?"' '1 '.,- .î'.. ic+rrer-
kollen en zii speelden in de bewogen filden var, i:- - ...--','::i. cri oox'-
logen een zeer gevaarlijke rol Vele dier zoogenar:::'':i,,,, i,,i:.i,r,'1.,:i lrei:i l.ou\lu.
den haar zwarte kunst als een bestaansrnidde!, Ft:::i i:il. ;:;1;.; 1lrçi;11ig
ontwikkeld en op duizend menschen'waren er nq:.trr ',..-:..-i:,. li r-:,:,Jn,:+.en
negentig die in 'de 

zwarte kunst geloofden.
Een dier \iyezens was ook tlrsula. Doch zij $'aË i;'i'lir r:liijr.i. eerr Lliee.hfe

vrou_w geweest. Renmaal was zij een æaagd va:-.r::.? t. r::"':,.r:r':,::i"iii;:e r:,tri

zoo laag zorrk zal delezer in den loop van hsf 'r..31.1'",,': :r,.r,'i:i::T-ri.. Llei
scheen dat de oude vrouw nu slechts leefde om dec -,.::: . 'l r.-;t:;r \;'lli:i.rr.lriren
e€û grenzenloozen haaf toe te dragen. Hare wol,tllrrii 1:ï:r. ::lis::{: ï{:r vnn
_h_et buitenverblijf van den graaf, te nûidden van eer c1 :l,t -.::.irru, rialegen.
Haalverblijf leek meer op êen hol !g den grond, dar a1. e;:: nr-c.r:,iirg. 

*

Menigmaal was het voorgevallen dat een landbouv,'er des mroi:gens
cea zwart kruis op zijn dew had geteekend çyeziern.

- Dat is het werk van de tooverkol ursula I sprak hij dan sidde-
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rend, tenilijl hij een gebed prevelde. En den volgenden nacht lag zijn
vee dood in de stallen

Zonderling mocht het heeten, dat alleen die boeren werden getroffenn
die vroeger openlijk de partij van den graaf hadden gekozen. Ànderzijds,
zag ffien landbouwers, bezield met vrijheidsgedachten, met weldaden
oversfelpt. 't Gebeurde niet zelden dat, wanneer hooge nood in hun
huisgezin heerschte cf wanneer de dood voor de deur stond om iemand
der hunnen weg te rukken, men op eene geheimzinmge wijze een zak.
met kronen vond of geneesnniddelen die den kranke de gezondheid terug.
gaven. 'Wat er ook van zij, niemand durfde het wagen alleen een voef in
de nabijheid harer woning te zettem, Bij het vallen van den avond maak-
ten de houthakkers soms een onrweg valr een halve mijl om niet voorbij
haar spelonk te rnoetenl wâârr naar ûlen zegde, de akeligsfe en vreerndste
gernchten opstegen. Boven den ingang van het hal zat een groote zwatte
kat met fonkelende oogen. Telkens wanneer iemand kwam aankloppen
kron:.de zij den rug, zetÉe de trorsÉelige haren omhcog' wrong den langen
staarf en spuwde den bezoeker o[ de bezoekster in 't gelaat. Aan den
linkerkaret, op den half verganen dEurstiji, zat een kraai, zwart en vaal
als de lokken der heks. Zij waarsc.huwde haar meesteres door haar
akelig gekras.

De woning van de oude was zelfs op het rnidden van den dag min
of rneer in duisternis gehuld. Een klein lampje hing aan een balk en
verspreidde zijn vaal licht slechts spaarzaam in het hol. trn een hoek lag
een hoop verbrand hout, waartrit nu en dan een grillige gloed oprees;
zwart kronkelde de rook naar boven en vond een uitweg langs een gat.
Àan de wanden hingen cle oregelooflijkste dingen. f,Iier was het een
grimmend eloodshoofd, daar de wangedrochtelijkste karkassen van .de
zonderlingste dieren en vogels, terwijl naast het vuur een uil zat, wiens
roode oogen akelig flikkerden in den glans van den rossen gloed, Op de
planken lagen gedroogde kruiden of stonden in dik opeengepakte rijen
fleschjes, gevuld met zvtartachtig of goudblinkend vocht. 't \Mas de
drank des doods of de nectar des levens. Aan de schouw hing een
verzameling doodsbeenderen, terwijl verder een naenigte doodshoofden,
een geheel geraamte, een slinger van menschenharten volkomen uitge"
bleekt, een arm ia een lijkkleed gewonden en andere ijselijke dingen in
de kamer te zien warelr, om angst en versehrikking te verwekken bij de
lichtgeloovigen die haar hulp kwamen inroepen in hun nood. Men vond
insgeliiks eene vreerndsoortige, eene onnatuurliike mengeling van levende
wezens. Een wolfishond lag voor den haard uitgesÉrekt en gromde bij
elk bezoek, Éerwijl hij zijn groote wi{te tarrclen liet zl.en, Een groote rat
ltroop door de plaats en een kleine aap liep in het rond, allerlei zatte
sprongen makend.

Te midden daarvan zat T.trrsula neergehurkt en staarde droomend
v,ô6r zich" Zij was eene kleine vrouw i haar gelaat was door den haat
doorploegd, 't \il'as een levendig beeld van nijd eû wraak. En toch zou
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ecn gelaatsk.nner hebbea kunnea benerken, dat er achter de dwaze
blikken iets lag, dat getuigde van veel zieletreed en opoÊfering. Haar lage
voo'rhoofd was dooitroReo van diepe rimpels. Hare wenkbrau'u/ett
Tsaren zwart, evenals hare lange lohken, die als een vlncht raven bij
iedere beweging om haar hoofd heenfladderden. Niemand kende haar
ouderdom, niemand wist hoe zij daat gekomen v/âSr rnââr velen zagen
met een bedrukt genoed naar het kasteel van den graa{ en mompelden :

- Lodewijh van Male zou verstandig handelen, \Àranneer hii de
heks van zijn landgoed liet verdrijveq want eenmaal barst een ramp
boven zijn hoofd los.

Ilrsula liet droonnend de blikken door de karuer dwalen I zii scheen
ten prooi aan eene hevige aandoening. Zij sloeg de vuist op hare magere
borst en een heesch geluid schorde haar uit de keel :

- 
'Wat brandt het hien.. hier in mijn hart... hoe stijgen de vlammen

van dien brand die mij sinds veertig jaren verteert, zoc lan'gzaam, zoo
traag in zijn eindelooze wreedheid... O, Lodewijk van Male, vloek over
u... Vloek ôver uw geslacht... Ik heb uw vader gêkend en door hem werd
nijn lijdensweg getrokken... Vloek over uwe nagedachteni* Lodewiik
van Nevers... Vloek over u, ellendige boeleerder. Och' wat heb ik
geleden... geleden in mijn bloed..., geleden in al de zenuwen van miin
lichaarn, in al de snaren van nijn ziel... En nu ben ik een heks.., Ha !
Ha I Ha !... Een wezen die verwloekt wordt, veracht en geschuwd...' een
heks !...

Zij sprong op en klaagde piintiik r

- Kaatie, Kaatje, mijn kirid' gesproten uit vorstelijk bloed, getroe-
teld in smart en tranen... Kaatje, wat nw vader uwe moeder aandeed,
zoo deed hij, de zoon, u lijden... Kaatje, mijn kind, gii hebt zooveel
geleden om mij... Och, erbarming...' erbarming.

Zij ging door hare kamer, schopte tegen den hondo zoodat deze
akelig jankte.

- Àrm beest, sprak zij hem toe, ar:m beest, het was buiten miin wil
dat ik u bezeerde; mii jagen de menschen op als een hond, doch u zal
ik koozen en liefhebben, omdat ook gij sinds zoolang in miine smart
deelt.

Hoog rees zii opr stak de rechterrnrisÉ omhoog en schreeuwde wild :

- Ik heb u gespaard, ellendeliag, tot den dag dat ik wist' dat gij
miin kind als een gerneene deerae behandelde, toen gij haar op de
straat hebt geworpen met den vloek der schande op het voorhoofd; toen
heb ik den wreekenden dolk naar u laten opheffen" Het mislukte' ik kon
u niet zien rochelen in uw bloed*. niet zien hoe gij u wroagt in de
piinen van den doodsfrijd... Doch thans wil ik miin wraak op hechter
girondslagen vestigen, ik wil uw volk in't harnas tegen n iagen, op ûw
nagedachtenis den vloek laten fusten der geschiedenis... trk zal u doen
vervolgen door den aiets ontzieaden volkshaat...r u laten weenen tranen
van bloed, franen van machtelooze woede... Den ijselijken brand van den
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broederkrijg zal ik aanwakkereû eû gli zult verpletterd en vermorzcld
worden onder de

eû en gq zult ve4rletterd en vermorzeld
van duizendea... O1 fodewijk van Malq

or vorst van 't 1a-pzalige gij zult sterven, beladen met den
haat van uw volk

Zii wreet zich wederom over het voorhoofô en bleel met de handen
voor dê oogen staan, sidderend en schokkend. Àlles was stil in het hol,
als vreesde alles den toorn van de heks. Door hare magere vingers
sijpelden langzaam tranen en uit hare borst krampten piinlijke $rikken'
meêwarig en droef... Rillend door al hare tedenn droogde zij met de
vereelte handen hare tranen af en sprak r

- Het doet mij goed, hoewel 't laf is te schreien... Het is zoo lang
geleden,.. KaaÉie uras nog een blozend kind... Hoelang reeds !... En twee
iaren later luidde de doodsklok fu1 miin hart... Kaatje was dood-. zede-
lijk dood.- Ik heb haar begraven diep in mii in het graf van miin hart
en sinds roept zii mij toe : Moeder, wraak ! vnaak !...

Zii drukte de handen op haar borst.

- I^, Kaatje' ia, kind, ik hoor u wel, zwiig d^n toch. Sinds lang
kon ik niet meer \ileeren-. mijne oogen ware[ uitgedroogd, mijn mond
uitte niet meer woorden van liefde, woorden zoa zacht en zoo zoet als
de zang der moeder bij de wieg van haar kind... mijn lippen kenden niet
anders dan woorden van wraak en ven'loeking... Is het mijn schuld dat
ik een heks ben en 't volk meesleep naar de draaikolk der ellende ?.."
Ben ik daarom dat verdoemde wiif waarvoof de kinderen griezelen en
snilrken in hun droomen ; waan/û)f de brave menschen rffi ver uit den
weg gaan ?... Ben ik slechter omdat de r,vereld slecht is, of wordt de
wereld do_or mii slecht ?... Ik ben een heks en de wereld is goed en
rechtvaardig-. Ha ! Ha ! Ha !...

,Zii lachte zoo wild en zoo venraarliik, dat de hond een klaagtoon
aanhief. Toen werd zij weder somber en nadenkend.

- Zal het gelukken ? mompelde zil i welaan, laat ons eens zien.
Zii zette een pot op 't vuur, vulde hem met altrerlei kruiden, liet hem

koken en zette hem toen op een blok Toen hii daar stond te dampen en
te zieden, wierp de oude er een poeder in, dat begol te schuimen en te
borrden en strekte toen hare armen bezwerend ovef den pot uit

- O, helsche rnachten,, komt mii ter hulp, zendt vernieling en
rampen over degener neer, die ik met miine wraak bestoolii

Zii nam den ketel op, droeg hem in eene andere kamer en goot daar
zijn inhoud op een wolfsvel uit. De bezwering ging voort...

Toen Bianca het hol der oude binnentrad, zag zii de heks bezig met
tare geheime kunsten Ursula had een grooten rooden tooverkring op
den vloer gefrokken. Binnen den kring zag melo. eene oude steenen
doodkist i een flamhouw brandde ter zijde van de doodkist, waarop een
witte kap berrev,ens een zware tak van een palmboom lagen. Yerdér zag
men eene flesch net eenige levende adderq die eelr sissend gduià
-aakten.
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Te midden dit alles stond de heks een boek in de eene hand houdend
en in de andere eeûe'tooverroede, het gewone kenteeken van haar
bedrijf. Die staf was omwonden met hef vel eener slang en eindigde
van boven in een ramshoorn, De heks droeg een kleed van zwarte
wollen stol en eene tasch hing aan haar gordelr wâErrin een groot sikkel-
vormig mes stak. Haar hoofdhaar hing in wanorde over haar rug, alsof
zij met iemand een zwar€n striid had gestreden. Toen zij Bianca be-
merkte, zweefde een straal van blijdschap over haar gelaat en zij
mompelde :

- Mijne geesten hadden gelijk.
Toen vesfigde zii den blik trots op het meisie en sprak op hollen

toon :

- 
'Wees welkom, meisie, op het uur een€r vreeselijke bezwering.

- fs uwe bezwering geëindigd, of moet ik wachten ? woeg het
meisje.

- Iu, alleen de witte kap moet op de doodkist btjven liggen, tot
de toorts is uitgebrand... dan is alles geëindigd. Wat wilt gij van mij ?

- Ik ben hier gekom.en om u te zeggen..

- 
'Wat, riep de oude, wederom hetzelfde ?

- Laat mij uitspreken ; ik weet dat verwijtingen op u zooveel vat
hebben' als het water der zee op de barre rots. Neen, ik kom niet om u
verwijten te doen, boos wiif, maar om u te zeggen, dat ik u niet vreeQr
en daarom wil ik u spreken.

- Bianca, uwe woorden ziln duister, spreek duideliik' want de
moeder der geheime kraehten, de beheerscheres van geesten en elemen-
ten, verspilt haar tijd niet in ijdelen woordenstriid met een sterfelijk
wgzeî.

De oogen van Bianca trokken zich te zÂmen een hevige toorn deed
haar boezem op en neer gaan"

- Gii hebt mii bedrogenn nep zii, gii beloofdet mii wraak, gii
voorspeldet mij dat de liefde van den graaf voor de dochter van ]an
Yoens in haat zou veranderen. Gii hebt uw woo'rd gebroken. Ik kon het
heden met eigen qlgen aansshouwen.

- Gelogen, zei Ursula.

- \Mat !...

- l^, ik zeg dat het dubbel gelogen is. Bianca, ik weet dat gij de
zachtzinnigste vrouu/ ziit die er leeft, doch in eene leeuwin verandert,
vJanneer de afgunst aan uqr hart knaagt. tlw wraak en miin verlangen
naar algemeene verdelging groeien aan en znllen weldra over al de
bedorven kinderen der zonde konen, welke deze stad bewonen... Vader
en dochter zallen beiden miin slachtoffers worden.

- Ik vraag de ellende der dochter niet, hernam Bianca, het meisie
deed mii nooit kwaad, zij*.

- Zii is uw mededingster, ongelukkige, en zij zal gestraft worden

- Het kan niet, want zii staat thans in de gunst van den graaf ; ik
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zag heden om haren hals den gouden ketting schitteren. Lodewijk bemiat
Livia en zoo werd mijne duur betaalde hoop op wraak de bodem inge.
slagen... Helaas, ik ben eeln rampzalig wezen...

De heks antwoordde op deze klacht met een spottenden glimlach.

- Geduld, meisje, geduld, sprak zii, het werk is nog niet geëindigd.

- Geduld I Zijt gii het, fksula, die mij van geduld durfl spreken ?

Gij zijt de schuld van mijn ondergang. Ik was een kind toen gii in ons
klooster kwaamt, om uvre geneeskunst te ondemrijzea...; gii hebt nii
gesproken van een wereld vol goud en weelde, van genot en vreugde,
gii hebt mij overgehaald om met u te vluchten, gij beloofdet mii bergen
van goud.

- En werd die gouden droom dan niet vervuld ?

Bianca lette niet op deze woorden en vervolgde r

- En wat deedt gij toen ? Zekeren nacht sloopt gii op de slaap-
kaner en voerdet mij slaapdronken met u. Gij bracht mii uit miin
vaderland, verbijsterdet mijn gemoed met voorstellingen van vermadk,
gij plaatstet mij in den maalstroom der verzoeking en leverdet mij als
een_ buit aan ondeugd en dwaasheid oven Gij, llrsula" gij deedt dit, gii
verkocht mii aan den Graaf van Vlaanderen.*

- Gii moest dienen om mijne wraak ten uitvoer te brengen, gii
ïyaart het voorwerp dat ik bestemde om de grondslag te wezen van het
gebouw miiner wraakplannen.

- Ik ? En waarom moest ik uw slachtoffer worden ?

Urzula zçteeg, zii scheen verdiept in hare gedachten, die haar als
een vlaag overstelpten

-'W'aarvoor leverdet gii mii in handen van dea graaf van
Maanderen ? herhaalde Bianea.

Àls uit een droom ontwakend zeide de heks :

- Omdat gii het verlangen hiertoe hadt uitgedrukt.

- la, helaas; waar bcvonden zich miine zinnen? Om de liefde
van Lodewijk van Male' trotseerde ik alles, de beleediging der menschen
en den toorn des hemels. Gii Ursula, hebt mij in de liefde gestooten,
om mii in de wraak te dompelen Ik leef nog slechts om mijn verleider
te straffen, mii over de beleedigingen mij aangedaan te wreken.

Hoog richtte zii zich op voor de heks en stak de gebalde vuisteû
voor hare oogen.

- lu, ik heb u noodig om mijne wraak ten uitvoer te brengen,
anders had ik u sinds lang een dolk door uw zwart hart gestoken...

- Ik vrees urve bedreigingen niet, antwoordde de oude. Ik over.
laadde u aan den anderen kant ook met weldaden. 'Wie maakte u mef
Filips van Artevelde bekend toen de graaf u op straat wierp, en gij te
Gent zoudt verhongerd zijn als een zieke hond ?

Bii het hooren van den naam vatr Filips van Artevelde werd Bianca
bleek. Hevige aandoening stond op haar gelaat te lezen, de vlam der
qrraak in haie oogen had plaats gemaakt voor iets weemoedigs en zachts"
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ïfare stem klonk bewogen toen zij de volgende woordea sprak a

- Hef is waar, ik werd door de Gentenaars op verschrikkelijke
manier bejegend. Filips van Artevelde nan mij onder zijae bescherming
en daarom vereer ik hem en voel een oneindige dankbaarheid in niirl
harf voor den dierbaren man opwellen".. |a, Soosaardige nrouw, laéh
maar, dankbaarteid is eene deugd, welke gij nooit hebt gèkend.

- Voor wien zou ik dankbaarheid moeten gevoelèn, ik, de heks I
Ik lach, omdat ik u van deugd hoor spreken, gii die dorst naar wraak en
eltrendc... T,aat die ijdele woorden varen, en, lvanneer gij uwe wenschen
wilt vervuld zien, zoo hoor mii agq o:r let op rnijne woorden, want gif
moet het werk van uw eigen wil helpen bevorderen.

Blanca liet zich overwinnen door den dringenden toon van Llrsula's
woorden.

I-Ioor mij : er vormt zich in deze stad een oproer, dat gansch
de uqeatschappij op hare grondvesten zal doen beven. De qraaf heeft
docr zijn drvingelandij en zifu booze streken het volk tegen heà opgeruid,
eeûe samenzwefing is aan den gang, welke voor duizendea ondergang,
arrnoesXe en Cood zal brengen. Ik heb den grond reeds afgemeten waar
hua verslagen lichamen dôr de zon zutai- geroosterd zillen rnrorden,
tervrijl zij de raven en wormen voeden... Ik héb...

Bianca viel haar in de rede met de woorden r

- trMat gaat mij dat alles aan ? In welke nizuwe ellende moet ik
naija rol spelen ?

- Luister ! Deze samenzwering zal uw wraak volkomen koelen.
den graaf dooden_en de do-chter t'ui tuo Yoens ten onder brengen.I Niet den dood van Livia wil ik, sprak Bianca droef, ook niet dien
van' E odevrijk, ik zou willen ho"' van li;n troon afstooten en hem irr
elÉende aedompeld zien.

- U-w wenssh zal vervuld worden Hoor thans wdke rol gii irr
dit drama z:rtlt te'rervullen hebben. De oproerlingen missen een aan-
vce:r,Jar, r.viens îaatn, rviens talenten en invloed de gegoede klas der
b*rcr:ij zouden kunnen bewegen met hen op te staan.-Filips van Àrte'
velde iq daarfoe de geschikte ma!1, zijn naam alleen is een iooverrrroord,
rv=rf :i,;n vader facob van Àrtevelde heerschte in Vlaanderen als eet,
fti'r..'1,'^, IJij rvas de Ruwaard die riikdom in de stad bracht, en hare
vc::,i:..:10;en bevestigde. Door ziin wiisheid maakte hii Vlaanderen
æe.tie::tr, Erecht, gevre"esd, zoodat zdfs de'trotscte t à"i"g Eduard III var
SIngrlrrri ctre_wien-dsctgp 

"q 
het bondgenootschap der Vlamingen zocht* En de ondankUare burgers van Gent, onderbrak Biancâ, hebben

laqrn 'rr:iri,uoord. Filips heeft zulks niet vergeten en daarom is het dat hii
tot herirî toe de leiding van het aanstaande oproer nog niet in handen
naiû.

;- Iuisf, Àrtevelde goet gewonnen worden. Hii is koen en orv€r-
!t:'lrl cn ireminf zijn Vlaanderen zooals zijn vader het eens beminde.
\À/rmneer Àrtevelde overgehaald is, zullen duizenden zijner nedeburgers
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zijn voorbeeld volgen en opstaanr want graaf todewijk wordt gehaal
Bianca schudde het hoofd.

- Z& groot is mijn invloed op Àrtevelde niet' zeide zii.

- Dan moet gii alles in het werk stellen om, dien invloed op hem
te verkriigen.

- Maar waarom moet ik mlj leenen tot het plegen eener ellendigen
moorddadige zaak?

- Wâarom ? vroeg de heks, terwijl zij haar gelaat dicht bii dat
van Bianca bracht, zoodat deze haar heeten adenr voelde. 'Waarom?

Omdat hier, in mijn heksenhart iets brandt dat rein en onbevlekt is te
nidden van den chaos der vernieling*. omdat hier iefs klopt luider en
cneller dan de mokers van het kwaad... Omdat ik ook eene Vlaamsche
vrouv/ ben, omdat, ondanks al de zwartheid mijner ziel, ih miin Vlaan.
deren lief heb... miin Vlaanderen en mijn Kaatie... miin 1uo4 

"11 
mijn

dierbaar kind... beiden verschopt en vernederd... Omdat duizenden
mijner arme landgenooten van honger en ellende omkomen... Omdat ik
den graaf wil begraven onder de wijheidskreten van miin volk*. Daar.
on... daarour... Hoort ge ?

Bianca zvr€€gr half overwonnen door de taal der hekg die zii nimmer
zoo hoorde spreken.

- En Filips moet daarom aan het hoofd staan der ontevredenen,
omdat de andere leiders, alhoewel beleidvotrle en vernuftige lieden, niet
die toovermacht op het volk uitoelenen als Filips van Artevelde. En gij,
Bianca, zult mii helpen en Filips daartoe overhalen.

- Ir, dat wil ik, riep Bianca, ik wil ieder middel aangriipen om hem
hiertoe over te halen. Ik ken zijn inborsf, hij is heftig en vurig, zooals hii
edelmoedig en dapper is, wii zullen slagen of omkomen.* la, slagen of omkomen' herhaalde Llrsula. Ik bezit een woord dat
deze mannen tot razernii zal opwinden i en de vloek, welken de graaf
over mij heeft durvcn uitsprekem, zal in schrikkeliike vergelding op zijn
eigen hoofd terugvallen. En nu, ga heen, volg mijne aanwiizing en q/€es
geduldig. De storm, ofschoon hij langzaam aadert, zal verschrikkefijk
Iosbarsten. Dat de moeder der tweedracht met u zij en uwe vcornemens
zegeîe.

Ursula staarde naar hare bezwering.

- Zie, nep zij eensklaps vol vreugde uit Hij hoort mii, hij wacLt
mii. De toorts gaat uit..., de bezwering is gelukt... De witte kap*, de
witte kap zal haar werk en het mijne doen
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