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II. EEI',{ SPAAI{SCHE SFITSITOEF.

- En ik zeg neen, neen, neen !

- Maar vader!...

- Daar is geen < maar > mede gemoeirl.
Een kind moet aan zijne ouders gehoorza-
men. En gij weet, als ik eens <<n,een> heb ge-
zeid, dan blijft het <<neen>>.

- Maar ik zie hem gaarne, vader !

- Vodden, kind, ijdele rneisjesgrillen, niet
anders. Luister naar den raad van oude men-
schen, die de wereld kennen. Trouwen met
Bruno, met B'runo van boerke Naas. Maar,
kind, waar zijn uw zinnen? Weet gij wie uw
vader is ? Weet gij dat uw vader pachter Kre-
lis heet en dat de Krelissen sinds jaar en dag
als de beste ingezetenen van Denderwindeliir
zijn gekend! En gij, Bertha, gij zijt de doch-
ter van pachter Kreiis !... Ah, kind, ik had al-
tijd gedacht, dat er van u een mevrouw zoll
geworden zijn... Ja, ja, b,ezie me zoo màaï
niet, ik zeg'n <nevrouw>), die op een kasteel
woont.

- Och, vader'; dat verlang ik niet.

- Uw vadel zorgt voor uw geluk Berrtha.
En als Signor Alonzo Contreras op Dender.'
windeke schout ware gelbleven, dan zou het
zoo wel gebeurd zijn. Want ik heb we,l be-
merkt dat d.e edelman altijd zoo bijzondeir
vriendelijk w,as. Ge rnoet daarom niet blozen !

Heeft hij u op zekeren dag geen kus gegeven.
Het meisje stond op, verontwaardigd.

- lr{gsn, vader, dat heeft hij niet.
De bejaarde man, die pachter Krelis heet-

te, bezag zijne dochter met een glimlach.

- Die schuchterheid staat v zeer goed,
Berrtha. Maak u niet boos. Nee,n; hij heeft u
niet gekust, maar 't was uw ,schuld... Gij
hebt een schreeuw gelaten en zijt gaan loo-
pen. Anders had de d,ochter varn pachter Kre-
lis een kus gehad van den adellijken Signor
Alo,nzo C,ontreras... En, geloof mii, kind, als
een Spaansch edelman een rneisje heeft ge-

zoend, dan neemt hij haar ook tot zijne wet-
tige vrouw.

De man staafde zijne gezegdens met een
gedurilg hnikken met het hoofd.

Dit gesprek werd gev,oerd in eene prachtige
hofstede van Denderwindeke, niet ve,rre bui-
te,n de kon van het dorp gelegen.

De vader scheen tevreden over zich zelven,
De dochter echter w,as ongeduldig en er lag
iets wreveligs in haar zachtrulauwe, doch fiere
blikken.

Pachter Kii:elis bemerkte niet dat zijne
woorden onaangenaam in 's meisjes ooren
kionken, of ten minste, hij gebaarde dat hij
het niet bemerkte.

Onverstoord ging hij voort:

- De keizer had het ook nooàig, Signor
Contreras in ongena'rie te doen valle'n. c:n dat
voor wie ?. . . Een h'aif dczi jrr os,senboertjes
met een mislukt bezemi:inderken, hoerke
Naas, âan het hoofd!... Ja, dat was allemaal
een opgemaakt spel ,zieL ge. Die kleine hoo-
vaardige Na,as wilde hier meester spelen. Hij
is geslaagd in zijne overmoedige plainùrrgn,

maar hoe lang het duren zal, dat moeten we
nog beleven. Die keizer Karel i,s nog piepjong,
ja, ia, piepjo,ng, het is een onhezonnen melk-
baard, die niet verder ziet dan zijn neus lang
is en die nog veel dwaasheden in zijn leven
zal begaan, indien hij naar geen goeden raad
luistert.

Bertha onderbrak de alleenspraak niet van
haren vader.

Hoorde zij hetgene haar gezegd werd ?

Dit valt sterk te betwijfelen. Zeker is het,
dat zij met strakke, droomerige blikken in
den flakkerenden haarcl staarde en dat hare
gedachten verre w'eg schenen verdwaald.

Eene poos stilte rvas gevolgd, doch pachter
Krelis, clie nog al dikwijls eene vlaag had van
praatziekte, vond nu het zwijgen bijzonder
lastig.

Het was alsof hij hardop mijmerde.

-- Wel hebt ge van uw leven!... ging hij
voort. Boerke Naas burgemeester van Den-
derwindeke!... 't Is aI te gek!... W:aarom zou
de keizer ook geen' straatschooiers in zijn ge-

heimen r,aad nemen!... Dat zal komen, indien
hij zoo vo'ort gaat. Als hij den edelman Con-
treras dan toch afzette, waarom dan, geen

man in zijne plaats hen'oemd die wat is...
Ben ik niet de rijkste iandbouwer van Den-
derwindeke ? Wât heeft die Jan Naas voor
het dorp gedaan, sinds die enkele maanden
ctat hij hier heer gn, meester spqelt ! Niets:
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niets, niets !

Maar thans had Bertha t'och gehoord.

- Integendeel, vadæ, sprak zij, de bur"gie-

meester heeft hier oneindig veel ;goeds ge-

sticht.
Krelis was rood geworden van drift.

- Wat, die lompe verwaande Naas heeft
hier iets goed gesticht!

- J6, Vadef, zeer veel.

- En dat is mijn eigen kind, dat zoo iet,s

durft zeggen!

- Het is de waarheid, vader.

- Weet gij dat wij zijn achteruit gegaan,

Bertha, sinds dat Signor Contreras niet meer
hier is ?

- Ik ben blij, vader, dat wij niet langer
bevoorrecht worden, ten nadeele van anderen.

- Zoo! Z'oo! Gij zijt eene zeer liefhebben-
de dochter. Wensch dan ineens mijrt onder-
gang !

- Neen, vader, dat wensch ik niet, etr er is
ook geen nood voor, hoop ik, maar ik ben blij-
de dat nu ralles rechtva'ardig gaat in het dorp.

- Dat heeft die Bruno van den Bezembin-
der u zeker in'gefluisterd?

- \ssn, vader...

- Hoe weet gij dan daarover zooveel ?

- Omdat iedereen in het dorp meb lof
spreekt van den nieuwen burgemeester, en

dat men overal vertelt hoe hij de armen ver-
dedigt en helpt.

- Zcm! Zo'o! Zoo!

- En ik heb groot spijt, dat... dat...

- Ga maar voort ! Ga maar voort ! De kin-
deren spellen nu de les aan de ouders. Welke
tijden zullen wij nog heleven. En welk is dat
gr,oot spijt ?

- Dat iedereen zegt d.at het spijt is, dat
gij, vader, altijd met dien Spanjaard zijt be-
vri.end geweest, en dat gij nu burgemeester
Naas ,zelfs geen groet gunt.

Krelis 'n,eep de lippen te zamen en schraapte
de kin.

- Ah ! zool men zogt dat.

- Ja, vader.

- En gij denkt dat ook ?

- Het spijt mij insgelijks, vader.

- Ah ! ja, pachter Krelis zou het hoof C

moeten leggen voor boer N;aas. Ik zou moeten
ibuigen voor dien hoovaardigen' zot... Neen.
Bertha, neen, dat zal niet, en ik hoop wel clat
dit hoofd ten grave zal worden rgedragen, zon-
rler dat het ooit een knikje aan den bezem-

binder gegeven zal hebben.
IIet meisje liet het hoofd dieper op de borst

z,a,kken.

Zij kende de ,onverbiddelijke inbcirst van
haren vader. Zij voelde dat de droom van
haar leven nooit eene wezenlijkheid zou wor-
den.

Twee tranen blonken in h'aar oogen, maar
met de vingertoppen der linkerhand veegde
zij de glinsterende perels onhemerkt weg.

Euiten blies een voorj,a,arrswind razend over
de velden. Hij floot in den schoorsteen, schud-
de cn rammelde met het vensterraam, deeC

den windwijzer op het dak zijn knarsend lied
van verandering weergalmen en bruiste door
de klagende boomen.

De avond was reeds lang inigevallen; een
olieiampje hrandde op de taf,el en wierp een
rooden glans op het hoekig en ontstemd ge-

laat van den l.and,bouwen.
In de maand Maart zijn er nog gure nach-

ten, bijzonder als de wind opsteekt en uit het
Noorden blaa,st.

Krelis schopte met den voet eenige schad-
den in den haard, zonder zijn stoel te verla-
ten.

't Was het uur rwaarop vader en d,ochter ge-

rvoonlijk gintgen slapen, maar niet een van
beiden sprak êr n,u vâD.

Zij voelden dat men zô6 niei ter rust kon
ga,an, dat men ,2.ô6 niet scheiden kon tot 's an-
derdaags.

Want Krelis beminde oprecht zijne dochter
en deze koesterde voor haren vader een diepe
kinderlijke genegenhied en achting.

Krelis voelde drat hij te hard was geweest
voor Bertha; deze had spijt over hare woor-
den en weesde te kort te zijn gebleven aan
den eerbied dien men zijne ouders verschul-
digd is.

Beiden wenschten hunne woorden te ver-
zachten vooraleer te bed te gaan. Maar het ge-

beurt wel eens dat men dan toch tot een
gansch verkeerden uitslag komt en dat het
gespLrek nog heftiger wordt v'oortgezet.

Krelis verbrak ee,rst de stilte:

- Luister, kind, sprak hij, ik zeg u dit al-
lemaal voor uw goed. Gij kent het spreek-
woard of anders leer het kennen: <<Trouën is
houën>>. 't Is voor uw leven, ziet ge.

- Juist dararom vader, moet men de ge-

nei'gdheid van zijn hart volgen.
-_ Neen kind, gij zijt nauwelijks twintig
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jaren. Gij zijt te jong en hobt geen ondervin-
ding. Als ge later zelf eens kinderen zult heb-
ben, dam zal het u klaar lviorden en zult gij
zeggen dat uw vader gelijk had. Kindelen, die
den raad hunner ouders vol,gen, worclen geze-
gein.d en.zijn later gelukkig.

- ]'1fus1 wat moet ik dan doen, vader ?

- Wat gij doen m,oet, mijn lieve Bertha !

Gij moet den zoon van boer Na,as uii uwen
kop stellen.

Waarom, vader ?

- Dat is gee'n jongen voor u.

- En wa'arom niet ?

- Foei, Bertha, hoe kunt gij zoo iets vra-
gen. De zoon van een be.zembinder! Gij ver-
geet dat gij de dochter zijt van pachter Kre-
lis. Gij zijt rijk, ki'n,d, hoort ,ce, gij zijt rijk.

Dit woordje <<rijk> werd op zeer naduukke-
lijken toon door Kreli,s uitgesproken. I{ij
meende dat het zeker een tooverkiracht in zich
had, doch zijne dochter ontvin'g dit nieuws
met eene onverschiiligheid die den man ver-
baasde en tevens pijnigde.

Hij had geheel zijn leven gewroet en ge-

werkt om geld te vergaderen en het errfdeel
van zijn d,ochter te vergrooten, en zij scheen
daaraan niet ee,ns gevoelig te we,zen.

- Gij zijt rijk, herhaalde hij en daarenbo-
ven niet misdeeld door de n,atuur, in verre na
niet.

Dit was de waarheid. Bertha Krelis was
een bevallig meisje ,slank en iblond gelijk een
korenaa.r, met oogen zonnig en blauw als een
stukje van Gods schoonen hemel; met een
fijngemodeleerd voorhoofd wararop geest, zie-
ien,adel en reinheid hunnen stempel hadden
gedlukt en met eene rlzuve vellukkelijke
openhartigheid die, gepaard met een leven-
dig en tintelend verstand, van haar een aller-
bekoorlijkste en zoetste wezen maakte.

Gelukkige Bruno, die door zulke maagd
werd bemind !

Hij mocht gelukkig wezen, eens haar hari
verbeurd, zou zij het niet terug nemen, wat
er ook gebeuren zou, wat ook haar vader
mocht opweïpen.

,Overigens, Hij die het lot der stervelingen
voorbeschikt, die de harten doet kloppen voor
elkander en de handen der geliefden ineen
legt en zegent, IIij zo,u de hi,rder"palen wel uit
den weg ruimen, meende het meisje.

Maar lieven is lijden, dachten Brnno err

Bertha, en zij wilden elkander verdienen. De

toekomst was aan hen en er waren veel beu-
kenboome,n die twee B's op hunnen gladden

bast droegen, w'ant hun naam begon met de-

zelfde leLter.
Maar ondertusscherr zou Rertha nog veel

moeten hooren.

- I'aat uw vader begaan, kind, ging Kre-
lis voort, ik zal voor u een man vinden, maclt-
tig en rijk en die u op een kasteel zal latait
\ /onen, want dat verdient ge !

I(relis had weder gelijk; het meisje ver-
diende op een kasteel te wonen, maar of zij
dit verkoos boven innige teederheid en op-

rechte liefde aan den burgérlijken' haard,
eenvoudig maar gezellig, dit IMas eene andere
zaak.

- Op een kasteei wonen, herhaalde de

pachter met zichtbare zelfvoldoening, watlt
dit was voor hem het hoogste genot dat er' op

aarde bestond.

- Ohl vervolgde hij, dat Signor Contreras
mocht wederkeeren !

Iets tokte op de deur, op dit oogenblik.
Bei-tha sprong verschrikt oP.

- Wat is dat, vader? vroeg zij.
Krelis had ook het hoofd omgewend.

Beiden luisterden.
De wind gierde huilend rond de hofstede.

- 't Is rauw weder buiten, zeide Krelis.

- lVlaar er heeft iemand op de deur ge-

tokt, vader.

- 't Zal de wind geweest zijn, Bertha.
Doch op hetzelfde oogenblik werd het zon-

derling gerucht herhaald.
Thans stond de pachter op en ging tot Ce

deur.

- Ja, er is iemand, sPrak hij'

- Oh ! doe niet open, vader, smeekte het
vreesachtige meisje.

- En waarorn niet, Bertha?

- Zoo laat, wie kan het wezen?

- Misschien een verdwaaldre reiziger...
Hé!... Wie is daar?

- Ik ben het, Krelis.

- Wie gij ?

- Herkent gij mijne stem niet?

- Neen...

- Signor Contreras !

Die naam klonk akelig door het huis bij
het bulderen van den stormwind.

Vader en dochter bezagen elkander onl,-
hutst.

Krelis z,elf was niet gerust. Hij had noch-
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Bij het bulderen van den storm was de Spaaniaard binnengestoven,

thans de stem herkend van zijn vroegeren
heer en vriend.

Maar jtrist op het oogenblik dat, hij zei:
<Oh ! dat Signor Contreras mocht wederkee-
ren !>> was hij daar.

Was het zijn geest? Of was het de duivel
die zijn wensch vervulde?

- Open niet, vader, open niet ! smeekt,i:
het meisje. Oh! ik ben zoo verschrikt.

- Vr,iend Krelis, doe open, spoed u, her-
nam de stem buiten, half vragend, half gebie-

dend.

- Zijt gij werkelijk Signor Contreras?

- Ja, Krelis.

- Zijt gij alleen ?

- Ja.

- Van waar komt gij ?

- Van Brussel ! Maar doe open, het is bier'
een hondenweer.

- Vader, vader, doe het niet, smeekte B'er-

tha, die beefde gelijk een riethalm.

- \Mees ger'ust, sprak Krelis, Signor Coti-

treras wil ons geen kwaad.
Hij schoof den grendel weg en ontsloot dc

deur'.
Nauwelijks was dez,e met een spleètje geo-

pend of een rukwind buitelde in huis, blies
het vlammetje uit van het olielampje en wai.,
reide door den haard, zood.at de vlammen
kronkelend in den schoorsteen opsloegen en
de sintels in het ronde stoven.

Bertha kon een gil van angst niet onder..
drukken.

Bij het bulderen van den storm was de
Spanjaard binnen gestoven en nu zag zij hein
daar in het midden harer woning staan, ake-
lig verlicht door den gloed van d'enhaard. Zoo
had zij zich den duivel voorgesteld in hare
kinderjaren !

llij was in een somberen mantel gewik-
keld en de schaduw zijner hooge gestalte
danste bij den glans der vlammen spookach-
tig cle muren rond.

Het was of de hellegeest in persoon in het



huis was getreden, midden duisternis en
storm.

- <<Barracho !>> vloekte de Spanjaart).
Welk een hondenweer ! En gij laat mij zoo_
lang aan de deur staan, Krelis.

- Ik wist... Ik dacht niet...

- Bnr!... het is hier beter dan buiten!zei
de man huiverig en ging tot den haard.

Krelis stond versteld. Zonder een woord tc
spreken nam hij een brandend stuk hout r.rit
de vlammen en stak opnieuw het olielampje
aan.

De Spanjaard had zijn mantel en hoecl af-
geworpen en zat reeds in den stoel bij hei
vuur.

Krelis en Zijne dochter bezagen elkandel
ondervragend.

- Breng mij wijn en een stuk vleesch,
Krelis, zei de Spanjaard op gebiedenden toon.
Maar eerst wijn, wanf ik heb noodig mij van
binnen te verwarmen. Ik ben doorgewaaicl.

- Ja, Signor, sprak Krelis, terwijl hij deu
Spanjaard bekeek. Wat was deze veranderd I

Vermagerd, verouderd zag hij er uit.
Zijn plunje was haveloos; zijne haren ver'-

r,vilderd, het was eerderr een baanstrooper dau
een Spaan,sch edelman.

. Om den drommel, breng wijn, snauwde
de Signor den pachter toe en draaide zich op
zijn stoel om.

Door de beweging bemerkte hij aan den
anderen kant der huiskamer de tengere en
slanke gestalte van Bertha.

Het fijne gelaat, omkranst m,et de kr,ullen
de blonde lokkenpracht, was wit en onbe-
weeglijk als van een marmeren beeld, en cle

blauwe oogen stonden strak en koud op hei:rr
gevestigd.

De Signor was onthutst door die plotselil-
ge verschijning.

Hij had eenige stonden noodig om zijne
stoutheid te hervatten.

- Ik had u niet bemerkt, ju:ffrouw, sprak
hij. Hoe vaart gij?

Het meisje kon geen antwoord vinden.

- Gij bekijkt mij zoo zonderling, vei.voig_
dQ Spanjaard. Kom eens nader, bevallige
deerne. Hebt gij schrik van mij ?

Een harde lach plooide het gelaat van Alon_
zo Contteras, \ry'aarop het haardvuur een roo_
den schijn wierp.

- Gij vindt mij verand,erd, niet waar?...
Gij ook, lieve, zijt veranderd, doch in ur,,z
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voordeel. Gij wordt al verrukkelijker en ver-
rukkelijker... Doch het zou best wezen indien
gij wat spraakzamer waart.

- lJw onverwacht bezoek, Signor, heeft
mijne dochter ontsteld, sprak pachter Krelis.
Kom, Bertha, kom; help de tafel eens opdie_
nen.

De blikken van den Spanjaard rvaren thans
van haar afgewend en opnieuw in den haard
gevestigd.

Toen een pot met wijn en een schotel hesp
voor hem stonden, begon hij zoo gulzig te
ôten en te drinken, dat zulks een ongunstigen
indruk maakte op den landbouwer.

- Die man is uitgehongerd, dacht hij en
dit stond hem niet aan.

Krelis liep hoog op met edellieden, maar,zij
moesten <<beslagen>> zijn, en daarmede be
cloelde hij dat zij gelden goed bezaten.

Want Krelis was trotsch en met minder
man had hij niet graag te ,doen. Hij schatte
de menschen volgens hunnen rijkdom.

En dat mocht hij wel, dacht hij. Was hi.i
niet tusschen de eersten van het dorp en van
den omtrek geteld? Was hij niet de eenigsLe
vetweider van Denderwindeke, die in aanmer_
king kon genomen worden?

Iedereen moest het weten: I(relis had twee-
en-twintig bunders land onder den ploeg,
achttien koeien op stal; dertig ossen in de
weicle; drie paarden en twee'honderd schapen,'
<eene flinke kudde jongen>>, voegde hij er bij.
En nochtans \ryas Krelis in het algemeen niet
gaârne gezien. De menschen zeiden van hem,
dat hij het in zijn <bovenstar> had.

-_ Hoe gaat het hier op het dorp? vroeg d1:

Spanjaard, na het maal letter,lijk verzwolgen
te hebben.

- Wat belieft? zei Krelis.

- lloe gaat het thans op Denderwindeke ?

De pachter meende <<slecht, heel slecht>, te
antwoorden maar hij durfde het niet zeggen.
Die Signor zàg 'er te kaal uit om er partij
voor te trekken.

- Hé ! Zoo alr.

- Dat is geen antwoord.

- Wel, hoe zou het gaan, Signor?

- Hoe is de toestand sinds ik van hier,...
vertrokken ben?

- Wel... zus en zoo.
_-- Is er een andere heer op Denderwinde_

ke?

- Neen!... Siguor.
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- Bah!... Dan hebt gij nog geen bnrge-
meester?

- Toch wel, Signor.
De Spaanjaard keei< somber naar omhoog;.

- Is er iemand in mijne plaats benoemd'?
vroEg' hij tbarsch'

- Ja, Signor.

- Wie dan ?

- [6s, gij weet het niet, Signor ?

- Neen.

- De burgemeester van Denderwindeke
heet th,a,n,s... boerke Naas.

- Naas ! herhaalde de Spanjaard. Naas de

bezembinder !

Krelis knikte.
De vreemde woestaard sloeg met de gebal-

de vuist op de tafel, terwijl zijne oogen glom-
men van een ,somber vuur.

- Is die thans meester hier?

- Heen en meester, Sign,or !

- En wat heeft hij met mijn kasteel ge-
daan ?

- Uw kasteel, SiLgnor, wel het is zijn ei-
gendom.

- Wat zegL ge?

- Het is Ce eigendcm van Naas en het is
door hem rbewoond.

- Dat galgenaas op mijn kasteel!... Bar-
racho!...> Dit zal niet blijven durenl

- De kei,zer heeft het zoo gewild, Signor.

- Welnu, dan zal Signor Alonzo Con,treras
aan den keizer, aan dien N,ââs €n aan geheel
het larnd laten zien dat hij het anders r,vil en
dat een Spaansch edelman zijn wil kan door-
drijven.

Die woorden kittelden de af,gunst van pach-
ter Krelis. Naas verrnederd zien wrars voor hem
het hoogste geluk. Dagelijks leed hij te veel
onder een gewezen bezembinder en ossenboer-
tje te moeten staan.

- Geef mij een andele kruik wijn, heval
de Spanjaard.

L).e wind fl'oot in den schoorsteen en bulder-
de in de verte door de bosschen.

Berth,a v,oelde haren boezem van angst sa-
men prangen.

Het was reeds laat in den nacht en toch
durfde zij niet le bed gaan. De schrrik ver-
dreef den slaap uit hare o'ogen.

Pachter Krelis vulde opnieuw den kroes
vatr zijn norschen gast.

--- Ja, hsf rga,at hier zonder{ing, Signor,
sprak hij. Alles is fel veranderd sinds uw ver-

trek. Het klein volkje, dat vroeger vôôr dag
en d,auw tot na zonsonclergang op het veld
moest werken om een schotel brij en een
korst roggebrood te verdienen, ,staat nu met
ons gelijk en voert den hoogen toon.

Bertha was haar v,ader genaderd en fluis-
terde smeekend:

- Vsflsr', zr.vij,g in Gods naam.
lfaar Krelis 'ging voort:

- ik r,vord geminacht en tegengesproken
tot door koewachters toe. .. Gij zelf , Signot',
dient tot spot van clit janhagel. En wie is iaar
de schuld van ? Hé, hé, ciat weet men niet,
maar boer l'.laas woont op uw kasteel en gij
i:egrijpt dat irij u niet sparen z,a1 evenmin als
zijn zcon,

Bertha trad vooruit.

- Vader, sprak zij, de bur'gemeester
rvordt door iede:een gaarne gezien, dat wee'u

gij wel en hij zegt nooit van iemand kwaad,
evenmin van den Signor als van een ander'.

Krelis werd grimmig, doch hij weerhield
zijnen wrevel.

- Beriha, zei hij. iret is iaat, gij moet
gaan 'slapen.

Het meisje stribbelde tegen.

- |rJssn, kind, het is te laat voor u, om nog
op te blijven. Ik wil dat ,ge naar bed gaat.
Goeden ,avond !

De d,ochter voelde wel dat tergenspreken
niet b,aten zro,u.

Zij wenschte ,aan haren vader en ook aan
den Spanjaard een goeden nacht, doch deze
gaf zelfs geen, antw.oord.

Geheel zijn wezen was op plannen v,âD

wraak bedacht.
Bertha was met kloppend h,art en met tra-

nen in de oogen na,ar haar slaapvertrek ge-
gaan.

Aan slapen dacht ze echter niet.

-- Welk een akelige nacht !

De rukwinden schudden, de hoeven en deden
dak en mul'en kraken, als ging alles instol'-
ten; de hatg,el trommelde op de ruiten en de

hoorn,dieren bulkten in den stal. In haar huis,
aan den haard, bij haren vâder, zat die vree-
selijke man, die haar zooveel schrik en af-
arijzen inboezemde.

Die Spanjatand, zij voelde het, zou ramp-
spoeden en o;n,heilen o1l haar dak trekken.

Wat mocht er ge.zegd worden? Zou haar
vader, die boer Na,as haatte, zich door dien
vreemden aartsschelm niet laten overreden ?
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V[at mocht en: beraamd worden tegen den va-

der van Bruno, die zij opr'echt iief had ?

Eindelijk kon zij het niet langer uithouden
in haar slaapvertrek.

Bertha k,nielde neder voor eene geteekende
ibeeltenis, die tegen den wand hing.

- û, iieve m,oeder, bad ?ij, Sij die mij te
vroeg ontrukt werdt be,scherm vader, be-
scherrn uwe dochtet I ygi"$rijder het gevâal:
dat ons bedreigt! Sta uw kind bij van uit den
hemell... O, m,oeder, moeder! wat moet ik
doen ?

De beeltenis aan den w,and bleef de goedi-
ge rustige uitdrukking op het ernstig gelaat
behouden, maar eene stem fluisterde haar in-
wenrdig toe: <<Ja, eene ramp bedreigt u, m&ar
gij kunt ze afweren. Ga en verneem wat er
onder uw dak wondt gebroed>>.

Zachtjes sloop zij tot aan de huiskamer...
Eerst vernam zij slechts gemompel van stem-
men; zij onderscheidde wel wanneer haar va-
der of den Spanjaard sprak, doch de zinnen
kon zij niet vatten.

Zij hoor,de allee,n,dat er van den keizer werd
gesproken... Die naam. kwam verscheidene
malen terug.

D'och haair oor gewende zich la,ngzaam de
woorden te onderscheppen,, Weldra kon 'Lij
gansch de samenspraak volgen.

- Ja, hoorde zij den Spanj,aard zeggen, hij
is in' Gent, naar ik vernomen heb.

- Geweest, Signor.

- Ah!
-- Hij is terug te Brussel.

- Hoe weet igij d,at 7

- Wei hij komt ten minste drie maal per
week door Denderwindeke.

- De Keizer ? vr,oeg ,Contrera,s v€rwortr
derd.

- Hij zelf.

- Waar gaat hij d;an naârtoe ?

- Hé ! hé ! Men veftelt zoo al van al,les.

- Wat dan ?

- Men zegt dat hij naar Audenaarde gaat.

- Inderdaad, hij voert oorlog tegen Frans
den Eerste.

- Tooh niet, Signor.

- 
Het beleg van Doornik immers !

- M,aar, Sign'or, van waâr komt gij ? De
stad heeft immers overgave gedaan. Hoe,
weet gij dat niet?

Alonzo Contreras stampte met de laars te-
gen den grond, dat het door het huis dreunde

e,nr Bertha er van schrikte.

- Hoe het" komt dat ik zoo iets rriet weet !

lVilt gij het weten ? Het komt omdat .le dwin-
gela,nd mij gedurende maanden in eene ves-
ting heeft oplgesiote,n, gehouden.

- Een edelman zoo ibehandelen ! zei Krelis
oprecht verwonclerd en verontwaardigd. Er
waarom dat?

_* \Vssr6rn? sprak de Spanjaard s,omber.
Wei om rle aarnLklacht van dit gepeupel hier !

- l.{og altijd ! Wij dachten dat gij terug
naar uwe ka,steelen in Spanje waart gekeerd.

- Mijne kasteelen van Spanje zijn vooi:
mij waarlijk <des châteaux en Espagne> ge-
worden, antwoordde Contreras.

- W,at belieft er u, Sign'or ? vroeg Krelis,
die geen mondsvol Fransch hende en dus de
r'r'oordspeli'nrg niet vatte.

- Wat de Franschman kasteelen in Span-
je heet, noemt de Vlaming kasteelen in de
iucht, zoo ik het goed voor heb.

-* Ah!dus dat?... sprak Krelis.

- Dat mijne goederen zoowel hier als in
mijn vaderl'and verbeurd zijn venklaard.

- Het is verschrikkelijk ! zei de landhou-
wer werktuigelijk. Maar nu Keizer Karel u de
v,rijheid heeft geschonken, zal hij u ook wel
uwe eigendommen terug igeven.

Eertha ho,orde een boosa,ardig gegrinnik,
waarna Contreras vervolgde:

Mij de vri;iheid teruggescho,nke,n !

Denkt gij dat ?

- M,aar gij zijt toch hier, sprak Krelis.

- Ja, omdat ik ontvlucht ben.
_- Ontvlucht ?

- Sinds vanda,arg.

-- Uit de gevange'nis ?

- Ja.

- Zoadat... zoodat... men u opzoekt, ,zei

de pachter met onvaste stem.

- Dat is te verronderstellen, antwoordde
de Spanjaard bedaard.

- Maar... indien menl u vindt?

- Dan zal men mij opknoopen.
Krelis was bijna den adem kwijt.

- U opkn,oopen! herhaalde hij.

- Ja.
-- M,a,ar, hemel, waarom ?

- Waarom ? Omdat zulks 's keizers wel-
behagen zal zijn, antwo'ordde de Spanja,ard
grinnikend, en omdat ik drie ziitner Vlaam-
sche soldeniers vier duim ijzen tusschen de
ribben heib gestooten.
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Bertha rilde als ee'ni riet... Zij vreesde te

begrijpen.
Krelis ook rvas geheei bedremmeld.

- Wat zest gij? stamelde hij.

- IVel, dat ik, om op vriie v'oeten te gera-

ken, heden drie schildwachten met mijn dolk
uit de ve'oten heb moeten ruimen"

- 0, mijn God ! zuchtte Krelis.

- Wat hebt gii ? Gij spalkt zulke verloijs-
terde oogen open! zei de Spanjaarrd tot den
landbouwer

- Ik!... Niets. Maar drie man dooden...

- Mijne vrijheid is dat wei waard; teu
minste voor mij, Krelis.

- En hoe zijt ge dan ontsnapt, Si... si...
signor?

:- Haal mij eerst nieuwen wijn, dan zal ik
het u vertellen.

De landman stond op en nam de kruik..'
Bertha bevond zich nog altijd tegen cie

deur, elk woord van het gesprek afluisterenti'
De gedachte dat haar vader met een moot'-

denaar in huis zat,had hare krachten a1s ver
lamd.

Zij hoorde haren vader komen aanstappett,

maar kon niet vluchten.
Hij ging haar daar vindenl... Wat zou erl

gebeuren ?

De deur w'erd geopend, doch met een dui-

zenden luk bevond zij zich tusschen de deul

en den muur in de duisternis.
Zij onderdrukte het kloppen van haar hai't

met de hand en hield den adem in.
Krelis daalde de keldertrap af ... De lal-

taarn rilde in zijne hand. Indien de Spanjaar''1

hem nu eens gevolgd was en de deu,r' achter

hem sloot!
Dan was die onverlaat meester in zijne wo-

ning en zijne dochter aan hem overgelateni
Maar de Spanjaard was nadenkend aan deu

haard blijven zitten. Krelis ging eene tweede

maal zijne dochter voorbij, zonder haar te
bemerken en sloot opnieuw de deur.

Bertha hoorrde Contreras met lange teugetr
drinken, waarnâ hij vervolgde:

- Ziehier, Kr'elis, hoe ik ontvluchten kon"

Ik was in een toren opgesloten en mijne ge-

vangenisplaats ontving alleen het licht door
een schietgat, te smal om er een arm door te
steken. Langs daar was dus geen ontkomerr
mogelijk. Eerst trachtte ik te weten hoe de

toren en het overr,ige der gevangenis was inge-
richt. Weldra kwam ik tot de overtuiging dnl

er maâr één middel mogelijk was om te onl.-
snappen, nameiijk deir cipier bespringen, ail
hij mij eten bracht, hem vermoorden en zijrre
kleedij aantrekken. Maar altijd was de i-re

waarder door, een soldenier begeleid. Wekerr
en weken gingen voorbij en de kans van eens
alleen zijn bezoek.te ontvangen kwam niei..
Ik begon te wanhopen, toen op zekeren day4

de deur openging en ik den gevangenbe\ryaar'-
der alleen voor mij zag staan. '

- Zijt gij alleen ? vroeg ik.

- Js, antwoordde hij.

- Die man zaI nooit weten, hoe dicht hij
op dit oogenblik zijnen dood nabij was. lk
was gereed op hem toe te springen en hem [e
wurgen... Doch op dien stond was er geruclrt
op de trrap... Ik aarzelde... De zoo lang ver-
wachte kans was verkeken. Wedei' gingen
weken en weken en maancien voorbij. SlecirLs
ééns daags werd mij een schrale maaltijd
voorgezet. Aitijd luisterde ik naar de stappeu,
die op de steenen trap weerklonken. Dag voor'
dag hoorde ik er twee... Eindelijk, het was
dezen middag, docht het mij dat slechts ééir
man naar boven kwam... Ik was voor alles
baieid... De deur gaat open; ik zi,e alleeneen
soidaat met waterkruik en brood binnentre-
den.

- Waar is de cipier? vroeg ik.

- Ziek! is het korte antwoond.

- 't Was het laatste woord dat de man zou
uitspreken, want eer hij één geluid kon ge-

ven, hadden deze twee handen als ijzeren
schroeven zijns keel toegeprangd. Hij weld
paârs en blauw en ik neep tot zijne oogen
gebroken waren. Dan nam ik zijne wapens en
gaf nem den genadeslag... Ik snel de trap af
van den toren... Beneden wacht een andere
soldenier... Ik duw hem een dolk in het hart...
Hij slaakt een gil en stort neder... Aan de
poort was er een derde, die den tijd niet had
mij te herkennen of om hulp te roepen... Van
dezen nam ik mantel en hoed; ontgrendelde
dan de poort en kon Brussel verlaten... En
daar ik niemand in België ken, ben ik naar
hier gekomen, en hier zal eene bloedige wraak
mijne vijanden treffen.

Krelis zweeg en siddeide... De hand, dic
naar zijn beker greep en die hem bijna aal-
raaktê, had dienzelfden dag dri,e moorden ge-
pleegd.

Thans was hij in 't geheel niet meer in zijn
schik met zulk bezoek.
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- 8n... rveet niemancl, vloeg Klelis, dai
gij naar hier zijt gevlucht?

- Dat is niet te hoPen.

- Mââr", z0o men u gezien hacl ?

- Oh t.Ikzei het u reeds, datt u'achi mij de

galg.
Kreiis keek traargeestig en bekomttrerd op.

- En ik, die u herberg? vroeg hi.i schuu'.
Met een kaimte, die de landmail elg mis-

plaatst vond, zei Signor Alonzo:

- Ohl dat lijdt geen twijfel... Gij zoutit
met mij aan dezelfde galg opgeknoopt woi -

d'en.

- Hé?

- Zoo luidt de wet.
De arme Bertha hoorde die rvoorden; zi;

moest tegen den muur aanleunen, om zich

overeind te houden, want hare l<nieën plooi-
den van ontsteltenis.

De wind ratelde met de vensterluiken, het-
geen pachter Krelis verschrikt deed opspriri-
gen.

Waren het de keizellijke soldaten niet, die
zijne hofstede omsingelden?

In het huilen van den storm hoorde hij het
gekletter van wapenen en hoefgetrappel vati
paarden.

De Spanjaard alleen was rltstig, koestercie

zijne ledematen bij het haardvuul' en vel-1

warmde zijne ingewanden met iange teugc,:
aan de wijnkruik.

Eene stilte volgde. Eindeiijk zeide hij :

- Wij zijn ver van ons ondel'werp afge-

dwaald.

- 
Het wordt ,laat, antwooidde Krelis be-

deesd.
* J2, maar ik heb nog geen lust tot sia-

pen.

- Het zal anders weeral vroeg ocl'rtenrl

zijn, Signor.

- Om het even.

- [n, indien gij nog ver moet gaan?

- Ver gaan?

- Ja.

- Maar dat hoef ik niet.

reizen.

- Waar zou ik heen reizen.

- Wel... naar... tta&r uwe bestemming.

- Daar ben ik gekomen.

- Hé? vroeg Krelis, steeds minder op ziju
gemak.

- Ik blijf hier:, splak de Spanjaarcl kort
en koei.

De lanclbouwer was het ha;t in. Die kerel
oncler zijn dak! tren moordenaar, opgezochi
door 's keizers trawanten ! Nu betreurcle hi.i,
den raad zijirer dochter niet gevolgd te heb-
ben. Wziarom de de'.rr voor dien schu,rk nier
toe gehouden? Zijne gehechi;lieid aan deu
Signor r,v:is geheel verdwenen en haddê hi i

op dit oogenbiik geku,nnen, hij zoude zeker dr
hulp van boerke... neen, burgemeester Naas
ingeroepen hebben. Hij vond geen raad.

- Weet gij wat ik in uwe piaats zou doen.
Signor? vroeg Krelis.

De Spanjaard gaf zelfs geen antwoold.
._ Wcet ge wat? Ik zou het land verlateri.

- Dit l,,en ik voornemens.

- J21, maar dadelijk.

- Toch niet.

- Als gij den ganschen nacht reist, znli.
gij spoeclig aan de Fransche grens zijn.

- Tlet is er geen weer naâr, Krelis.

- Integendeel, Signor. Met zulk weder rs

de baan veilig, want geen schepsel Gods is
buiten en gij hoeft niet te vreezen wapen.
knechten te ontmoeten.

- Ik heb hier eerst eenige zaken uit cl'r

voeten te doen. Antwoord op mijn vragen. Glj
lrebt mij daar straks gezeid, dat Karel weer
te Brussel is?

- Zoo heb ik gehoord, Signor, maâr... hoe
kan ik arme landbouwer, iets met zekerireid
van het hof weten ?

- Luister eens, I(relis, sprak nu de Span
jaard op norschen toon, terwijl zijn donkere
oogen op d,en pachter waren gevestigd, ik
vl'aag u rlaar geen uitvluchten of leugens. Gij
gaat mij antwoorden, of ik zotJ er u rekert"
schap doen over geven. Want vandaag ben ik
voortvluchtig en vervolgd, maar morgen, hoor
goed wat ik zeg, morgen zal ik hier weer heer
en meester zijn. Gij hebt dus de keus: mij
vôôr of tegen te hebben.

Krelis zat tusschen den hamer en het aam-
beeld.

- Gij zegt daL de Keizer ten minste drie-
maal in de week door Denderwindeke komt?

- Js, Signor.

- Begeeft hij zich dan naar Audenaarde?

- f,s, Signor.

- Wat gaat hij daar doen?

- Ah!... Zooveel te beter voor u. Ik zou - Ik was altijd met u, stamelde hij. Da.i

u anders âanrraden, Signor, met den nacht te weet uw heerschap wel.
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*- Dat weet ik niet Signor'.

- Als ik u goed verstaan hel:, zeidet grj,
dat men daarover van alles vertelt.

- Js, Signor.

- Wat is dat <van alles>?
Krelis schraapte met den rug der hand over

de kin; zoo deed de man als hij moeilijk eeu

antwoord vond.

- Ik luister, waarschuwde de Spanjaard
grimmig.

- Wel, men vertelt,,o.f 't zoo is kan ik niet
verzekeren, dat de Keizet te Audenaarde eeu

meisje bemint.

- Ha zoo ! De vlasbaar.d is verliefd.

- lrJ;s1s,r 't schijnt, Signor.
-* Des te heter. Wie de liefde in 't hoofd

krijgt. is half gek.

- Dat zegt ge wel, antwoordde Krelis, die
met deze spreuk volkomen instemde, en âan

zijne dochter dacht.

- Is zijn'gevolg groot?

- Welk gevolg, Signor?
* Wel, van den Keizer.

- O neen!..' Hij is altijd alleen.
Gelijk doo,r eeni spring,vsgl' bewogen, stond

de schurk op.
In zijn onheilspellende oogen gloeide een

akelige vreugde.

- Alleen! he,rhaalde hij. Ha! ha! hij komt
alleen ! Het spreekwoord liegt, ging hii voorl;
wie de liefde i,n 't hoofd krijgt, is niet half
maar heelemaal gek.

Daar,op ledigde hij den kroes.

- En wanneer komt de keizer gewoonlijk
vooribij ?

- Dat weet ik niet, stamelde Krelis meer
en meer vervaard.

-- Wan,neer? herhaalde de Spanjaard met
vlamm'end oog.

- Dat is... 'onregelmatig. Ik weet het
waarlijk niet.

- 't Is wel, ga nu ter ru,st.
De landman begreep niet goed.

- Ga 'nu Sl,a,pen, hernam Contrer',a,s.

- Maar, Signor...

- Ik zeg vt ga slapen.

- En gij, Signor?

- Ik zalhiev wel rusten op dezen stoel. Er
zijn schadden ge'n.oeg om tot den morgen te
stoken. Nog eene aanbeveiing: in'dien gij aan

iem'and oven: mij spreekt, indien gij één woord
herhaalt, het zij aan wie ook... het zij zeifs
aan uwe dochter, indien gij door een teeken

of een biik, rlijnc tegenwo'ordilgheid verraadt
of rrrekenri maaki, tian bij den dtiivel, zijt gij
een verloren inan. Begrepen?

Krelis knikte <<ja,>>. m,aar zijnhart wa,s ltog
slechts een boontje groot.

._ Goeden 'nracht dan, zei Contreras.

- Goeden nacht ! lispelde de landman en
hij struikelde als ware hij bedr,onken de huis-
kamer door en de tra.p op.

Hier meende liij gerucht te hooren... Was
zijne dochter misschien nog op?

Hij hield de lantaarn boven het bed, maar
het meisje lag te slapen. De roode schijn van
het licht bestraalde haar.

Kreiis durfcie iraar niet toespreken. God !

'wat was zij irileck ! Zij geleek eene doode.
De verontruste vaCer legde zijne hand op

haar voorhoof;d, dat klam en ijskou,d wa,s.

- Arm kind I murmelde hij. lVie weet wel-
ke vreeselijlie ciroomen haren slaap ,storen.

Als orn de,r, irooze te verjagen, maakte hij
een kruis over ha,air en ging dan na,ar zijne
kamer.

Nauwelijks was hij r,veg, of het meisje zette
zich overeind in tret hed en luisterde...

Zij had. geireel de ,same,nspraak, tot het ein-
de toe, gehoord en had juist den tij,'d gehad in
haar bed te rga,an en te geba,ren dat zij sliep.

Met haar vader spreken hadde beider dood
kunnen ziju.

Bij het minste vermoeden zou de schurk,
,ciie denzelfden dag met drie moorden zijn
hande,n had bevlekt, voor nieuwe misdaden
niet achteruit wijken.

Het arm kind hleef meer dood dan levend
in ha,ar bed zitten, luisterend rnâar het minste
gerucht.

Âiie oo3enblikl<en meende zij de trap onder
de stappen va,n den moordenaar te hooren
kraken... Neen, rhet was de orka,an die tegen
de hofstede beukte.

Alle ,soorten van schrikbeelden spookten
voor hairen geest... De koorts schudde hare
ledematen, die verkleumd waren van koude
door haar lang vertoeven in de gang, met de

naakte voeten ,op den killen tichelvloer. In
hare oogen nrâlr€rr de voorwerpen harer ka-
mer de dreigendste vormen. Zeifs de kleede-
ren, die zij zelve aan den kapstok h:ad gehan-
gon, namerl de gestalte aan van den schurk
die beneden rustig bij het vuur IMas ingesla-
pen.

Zij meende zijn hoed zijn mantel on een
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L'loedig mes te onderscheiden.

En nochtans, boen de trage morgen eene

waterige bleeke vlek in het Oosten van het
buii'ge zwerk deed schemeren en in haar ka-
mertje een valen d.arg wierp, zonder glans of
stralengloed, was zij ingesluimerd. Zoo sterk,
zoo overwinnend is de slaap ! Moet zelfs de

ter dcod veroordeelde, die ',s a,vonds zijn scha-
vot heeft h,ooren optimmeretr niet gewekt
worden om naar de piaats der halsrechting
te stappe,nr'/

Ook haar vader had geen oog geloken van
den gan,schen nacht, ma,ar sliep in tegen den
morgen.

Niet alleen de ,schrik, maar de wroeging
had<ier,r zijn gee,st ;gefolterd. Was hij de

schuld niet van dit alles? Nu bergon hij zijne
dwaling in te zien. Een domme hoova,ardij
had hem de partij van 'de'nr Spanj'aard doen

kiezen tegen de arme Vlamingen, zijne land-
geniooten, tegen de slachtoffers, die nochtans
zijne sta,m- en taalibroeders \Marren.

Dienzelfden avond, in een oogenblik va,n

nijd en afgunst op een zijner landzaten, een

d,oi'peling, had hij de terugkomst van Signor
Contreras gewenscht.

En de hel had diernr wensch verhoord, en
geiijk de duivel uit de sprookjes, die bij de

verwensohing, in vuur en zwavelrook uit den
girond te voorschijn komt, was de gevloekte
Spanjaard de,n vnede en het geluk van zijn
ha,ard komen storen.

En wat zou het einde wezen van dit alles'l
Welke rampsp,oeden zou men ù'lrog beleven ?

Misschien voor hem de galg !

En had de aarts,schelm niet gezeid, dat hij
meester zou wezen? Waarom was hij zoo

helssh verheugd bij het vernemen dat de kei-
zer <alleen> kwam?

Ja,, er wars iets vreeselijks op handen, e,n

voor zi,ch zelven zag Krelis l,angs geenen kant
een uitko,mst.

Hadde hij zijn dochter ,nûet gehad, hij zou
gevlucht zijn in het holste van den nacht,
door den orkaan, om den keizer te gaarn' ver-
wittigen. Maar thans ?

Eene uur was Bertha mis,schien ingeslui-
merd, toen zij weder wakker schrikte.

Ee,n vale watervlek vormde zieh in het Oos-
ten en de dae verspreidde een getemperd licht
over de velden.

De wind had het frissc,he lenteloover ge-

sloofd en afgerukt. Takken hingern' gebroken

Nr. 16

in de kruinen der boomen en het neerge-
stroomde water had diepe groeven gespoeld

r-rp de wegen.
Eertha lblikte verdwaasd in het ronde; het

duurde eenige oogen'likken vooraleer alles
weer kla,a,r voor haren geest kwam.

Zij sprong uit hare sponde en schikte in
haa.st een weinig' heure kleederen en heure
Iokken.

Dan daalde zij behoedzaam'de trap af, het
geruoht harer stappen zooveel rnogeliik be-

dempende.
Schuw en ,bevreesd opende zij de deur der

huiskamer.
In den zetel, aan den harard, meende zij den

verschrikkelijken Spanjaard te ontmoeten.
Er wa,s niemand!...

- lVeg! murmelde zij.
Haa,r blik doondrong de woning... Neen, hij

was niet meer daar.
Een zucht van ve'rruiming ontglipte hare

borst.
Zij snelde na"a,r de deur en vond er den

grendel geopend.

- Vertrokken!... Weg!... Hij is wegt her-
haalde zij.

Buiten ontdekte zij sporen van voetstappen
in het doorweekte zand; aan de indrukken te
zien had Contreras zich verwijderd.

- Goddank ! Goddank ! murmelde het af.
me meisje.

Doch haar zenurvlgestel was zoo gesc.hokt,

dat zij plotseling begonr te rveenen, niet we"
tende wa,t haar ,scheelde.

Het weergalmen van een stap hinnen de
woning deed haar versohrikken, m,aar zij bv
merkte dat het haar vader was.

- Vader, lieve vader ! riep zij ver,heugd.

- Wat is er, Bertha?

- Hij is wegl

- weg?

- lv, vader, zie,.zijne voetstappen staart
nqg in den g,rond.

* Maar die tranenr, Bertha ?

- Oh! het is van vreugde dat ik weerl...

- Omdat de Spanjaar.d weg is, lief kind?

- ls, vader.
Kreli,s schudde bedenkelijk en mismoedig

het hoofd, terwijl hij diep zuchtte.

- fl6s, vader,, gij verheugt er u niet om ?

- Neen, kind.

- Houdt gij nog langer van dien schelm?
De paohter antwoondde haastig:

KEIZER KAREL
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__ Zeker niet !

- Waarom zijt ge dan niet vroolijk, even
als ik, lieve vader?

- Omdat ik vrees...
De man voleindde niet.

- Wat vreest gij ?

- ik vree,s dat hij niet vertrokken is.

- l\{aar kijk !. . . Daar. . . zijne voetstappen.
*- Ja,ja, hij heeft de hofstede verlaten,

rnaao: verre weg is hij niet.

- Waarom meent gij dat, va,cler ?

-- iiie man heeft plannen die hij ten uit-
voey zal brengen.

- Welke plannen, vader ?

- Duivelsplannen, kind.

- Maar hij is weg, verue weg.

- Hij zai wederkeeren.
Hij zal gevlucht zijn naar een ander

Ian'd.

- God geve dat gij de waarheid spreekt.
l\{aar ik vrees het ergste.

- Wat dan, vader ?

- Van dien sohelm zullen wij verschrikke-
Iijke dingen hooren; de haat verteert zijn
lrart en vreeselijk zal hij zich wreken ,op de-
genen die hem vernederd hebhen.

- Wat m,oeten wij doen, vader ?

De pachter opende groote oorgen, waarin
kommer en ,schrik te lezen stonden.

- Wat wij moeten doen, Bertha ? herhaal-
de hij. Niets, in Gods naam, niets.

-,- En rnoeten wij ons dan medeplichtig
maken aan de schelmstukken die hij be-
raamt ?

- Medeplichtig! zeker niet... Maar ons
met zijne zaken bemo'eien, dat mogen wij
niet. Dat hij ons niet op zijn weg vinde als
een hinderpaal, want hij zou ons vergruizen.

- Wie de misdaad laat begaan en haar
niet ver,hoedt, wanneer hij kan, is medeplich-
tig.

- Wat onzin, Bertha, wat onzin ! Bemoei
u toch niet met z,âken die ons niet aanga,an.

Gij ,belooft het mij, niet waar? Die man kan
machtig \ryorden, heel machtig, r.vant het is
een schurk die rgeen gewetensbezwaar zal ma-
ken, om zelfs 'de hand uit te steken naar de

)roogste 'macht.

- liaar: den keizer ? onderbrak het meisje.
* Js,, zelfs naar den keizer.
* Zau hij d,at durven?

- Dat zot hil, Bertha"
-- Maar dan moet de keizer verwittigd

worden, vervolgde de ,krachtda,dige maagd,

-* ldeen, neen, dat niet!... Hoort ge, Ber-
tha, dat niet. Steek den vinger niet tusschen
cie schors en den stam, zegt het spreekwoord;
r.vij ko'men er niet tusschen; de keizer moet
maar op zijn hoede zijn. Ik herhaal het u,
tontreras zou ons verpletteren. Die schelm
loopt hier ergens rond in den omtrek, elk on-
zer stappen zijn bespied. Laat ons de hoeve
niet verlaten, want er zolt ons een ongeluk
overkomen.

- En de keizer'? vroqg Bertha.
_ Wat hedoelt rgij, kind?

- Misschien komt hij vanda,ag langs het
do'r'p gereden.

- Dat zijn entgelbew,aa,rder hem daar van
verhoe'de.

- Gij vreest dus dat het leven van den
vorst hier niet veilig zou wezen?

- Als een wolf in het bosch vrij rondloopt,
Bertha, is er niemand veilig.

Eenige oogenblikken staarde de rnaagd diep
nadenkend door de geopende deur.

Haar hart, rva,s woeli,g lijk het zwerk, dat in
latge regenwolken vooribij stoof.

Doch, in hare oogen glom eene vastbera-
denheid Ên, €ên€ wil,skracht, die genoegzaam

a,anduidden dat zij een besluit had genomen.
Pachter Krelis ginrg naar den stal, terwijl

hij binnensmonds murmelde:

- Slechte tijden, die we gaan beleven. Wie
weet wat er heden avond zal geschied zijn!...
Een slang kan met één vergiftirgen ,beet een

leeuw flooden, zegt men. Die Spanjaa.rd, zou
,den keiz'er, al is hij dan ook de vor:st van
Europa, wel kunnen vernietigen'.

Bertha blikte peinzend haren vader ach-
terna.

Nauwelijks was deze door de staldeur ver-
dwenen, of zij wipte n,aia,r ibuiten, snelde langs
een wegeltje het veld in en had weldra de
groote baan bereikt.

Daar gekomen keek zij in het r"onde, of nie-
mand haar gevolg"d rvas en, ,of niemand haar
had bemerkt.

Heinde en ver za'g zij geen levend wezen.
Ginds lag haar dorpje met strooien daken en

vinnig roode tichels; zij wie'rp den kerkto-
ren een la,atsten blik toe, als een afscheid, en

bad:
* O, God ! laat mij 'slagen en hescherm

rnijn vader en mijne dorpsgenooten.
Dan snelde zij beraden de groote baan op
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in de richting vân Brussel. vra,agt ?

Le weg was glibberig en op vele plaats'en - J2, mijnheer.
aan stukken gesp'oeld door den orkaan van - Dat is Karel De Keizer... Karel De Kei-
4sn afrgeioropen nacht. zer... hi! hi ! hi ! Is het die ?

Maai m,oedi.gt z,agen, de land,bouwer,s haar Het meisje was eenig'szins he'schaamd en

voortsnellen, onbekommerd voor haar zelve. ook wel wat gestoord.
De gedacht,e van den te volrbrengen plicht - J,a', het is Zijne Majesteit, herhaalde zij.

verstaalcle hau zwak ge,stel en verduhbelde - En gij vraagt?
hare krachtenr. - lYaar de Kei'zer w,oont?

Weldra rl,.: zij in de verte verdwenen. - Wel in zijn paleis, lief kind.

- Is dat nog ver van'hier?

- Hm! ja en neen.

- Oh ! ik ben zoo vermoeid.
Eenige uren l.ater kwam een jong meisje, - |!f461', vervolgde de soldenier, wat moet

'doodmoede, de poon:t door der stad Brussel. gij naar het paleis gaa,n doen?
De kleederen waren beslijkt, de haren vlot- - Den keizer spreken, mijn;heer.

ten verwilderd in den wind. en de gang duidde __ Den...
aan dat de ongelukkige reeds van verre moest Doch de grove hellebardier kon den, zin niet
kcmen en bijna niet meer voort kon. horhalen, zoodanig m,oest hij ,schaterlachen.

Een heilebar,dier w'as aan de stadspoort op Hef meisje werd ontstemd.
eer,ie ,oank nedergezeten en bekeek ha,ar - W'.aar is het paleis ? herhaalde zij kort.
rrieuwsgierig. Ik bid u, mijnheer, houd mij niet langer op.'.

- Een ,schoon meisje, murmelde hij, maan - Is uwe zaak d,an zoo dringend, mijn zoe-

welke duivel mag haar op de hieien zitten, d,aT, taard? sohertste de ,s'oldaat.

zij zich zoo spoedt. Zeer 'dringend en van het grootste ge-

Luid riep hij haar toe: wicht.

- Hô,liêve meid, kom eens hier! - Van het groqtste gewicht!... Oh! ik
IIet meisje bleef staan. twijfel er niet aan, in het geheel niet. Wat is

- 
,Van waar komt gij ? vroeg de soldeniier. het danr? ging hij gekscherend voort.

- Van Denderwindeke, mijnh,eer, ant- * Ik heb geen tijd te verliezen, mijnheer,
woordde hem het arme kind. en ik herhaal,het u, gelief mij niet langer op

De krijgsrnan krabte inr het haar. te houden.

- Denderwindeke? vroeg hij. - Wees gerust, mijn engeltje, gij zult

- Js, mijnheer. daar a,ltiid \ryoeg genioqg kornen, te vroeg om
* Is dat een dorp ? uwe ontgoocheling te vernemen.

- J2, mijnheer. - Oh! miin'heer, spot niet met mij, hid ik
Hij schudde het hoofd. u. Ik ben zoo ongelukkig.

- Dat ken ik niet. Moet gij in Bru,ssel Die woorden werdenr met zulken weemoed
zijn? uitgesproken, dat de,soldenier zelf er dsolge-

- J's, mijn'heer, en ik zou u verplicht we- troffen werd.
zen, indien gij mij zeggen wildet waar de kei- - Gij sohijnt mij toe een braaf meisje te
zer woont? wezen, en.ik lach niet om u, maatr de ontgoo'

- De Keizer! Laat eens zien. Er is Jef De cheling'staat u te washten.
Keizer, Andre4s De Keizer...Hé, hé! er aijn - Welke ontgoocheling, mijnheer?
veel De Keizer's in Brussel, tief kind. Kent gij 

- Gij zult den keizer niet kunnen ,sprekeh,

zijn voornaam niet? mijn zoet kind.

- Gij tregrijpt mij slecht, mijnheer, ver- - Het moet, mijnheer.
volgde het mei,sje. Ik ;bedoel Zijne Majesteit Maar't is onmogelijk.
de keizer... Keizer Karel ! De angst st,ond oF haan gelaat te lezen.

De soldenier bezag haar ?en oogenblik en - Is de keizer dan afwezig? vroeg zij'.
barstte t,oen los in een luidruc,htig,en lach. Dat weet ik nriet, maat'gij zult tot hetn

- Dat is een go,ede gr.ap, jokte hij. Het is niet do'orrgeraken.

dus naar onzen genadigen vorst dat cij - Jawel ! jawel ! riep het meisje, met eene
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overtuiging, die den soldaat verstelde. Zeg
mij maar waar ,het paleis is.

_- Dat wil ik rryel.

De hellebardie,r st'ond op van zijn bank en
leidde 't meisj,e tot binnen de ,stadspoort.

Den arm vooruitstekende, wees hij in de
verte een punt aan.

- Ziet gij ginds dit torentje, mijn braaf
kind ?

- Ja, mijnrheer.

- Wel, daar zult gij het keizerlijk paleis
vinden.

- Ik dank u ,oprecht, mijnheer. -Goeden
dag.

- Goeden dag en veel geluk!
En terwijl het meisje zich verwijderde,

riep hij haan ntog ac,hterna:

- Als gij straks langs hier voorbij komt,
moet gij uw wederva,ren €ens vertellen.

Maar de maag'd rwas reeds voo,rfuesneld
door de straten der hoofdstad.

Het torentjê verlo,orr zij meerm;alen uit het
oog en dikwerf was zij verplicht naar den weg
te vragen.
' , Telikens zij van het keizerlijke pateis sprak,
kwa,rn een glimlach op den mond van den aan-
gesprokenen voorabi j ganrger spelen.

Moet gij bij den keizer zijn? vr"oeg men
haar schertsend.
, Doch zij verloor rnoed nooh zelfbetrouwen.

Zij had eene zending te verv,ullen en zij
rrr€êhrde, d,at geen hinderpalen het haar belet-
ten zouden.

Eindelijk kwam zij voor een ijze,ren hek,
vsaarvan elke staaf een lans verbeeldde met
gouden spies hekro,ond.

Boven de ingangspoort st,ond een blazoen
met de kenspreuk: <<PIus ,oultre>>.

Op het voorplan, bemerkte zij talrijke edel-
lieden en soldaten, die over en weder liepen
of in groepjes praatten.

Elene aarzeling greep haar aan.
Dit p'rachtig,gebouw, de rijkuitged,oste rid-

ders, die pracht van,sierplanten, bloemperken
en vaandels, mraakten een verlamm,enden in-
oruk op het eenvoudige ,boerenmeisje.

Nu. begreep zij waarom de hellebardier
haa.r gezegd had, dat zij nooit tot den keizer
zou geraken.

Zij wie,rp een blik op hare kleederen en dit
ontstelde haar: nog meer.

Zij kad slechts h,aar rgewo,on jur.kje âan en
haar rok rvas gan,seh met modder bevlekt tot

aan den rand.
In de eerste opwelling van haar besluit had

zij aan niets.gedacht. Zij had het uitgevoerd
zorrder verdere bedenkingen! Zij wârs Zoo ver
gekomen en thans hij het ein'dd,oel'harer reis
waagde zij het niet één ,stap verder te treden.

Wat ging er van haar geworden ?

Terugkeeren onverrichter zake? Dit kon
niet.

Zij zou dus den sn,oodaard zijne plannen
laten voltooien en da,arenboven zij zou bezwij-
men op den open,baren weg.

Zij had nog niets gegeten en bijna gansch
den nacht had zij slaaploo's doorgeb,racht.

Er viel niet te aarzelen, zij <<m,oest>> binnen-
treden.

Met wankelende ,schre'den kwam zij de in-
gangspoort Joinnen en zij werd rood tot in de
haren, toen een der wachten haar naderde.

- Wat is er tot uwen dienst, lieveling?
IIet meisje stamelde, doch slaagde er niet

in een woord uit te hrengen.
Vertrouwelijk ruw ging de land,sknecht

voort:

- Komt gij uw lief opzoeken?
Al hare krachten vergaderende, antwoord-

de zij :

- Ik verla,ng den keizer te spreken.

- Wie?

- Zijne Majesteit.

- Ah! zoo! Kom binnen, kom binnen.
De bezoekster volgde z,onder op te merken

met welken spottenden lach, die uitnoodiging
van binnen te treden ,gepaard ging.

Het verw,onderde haar alleen, dat zij niet
aansto,nds was doorgezonden en zij was ge-
iukkig zoo spoedig te worden binnen rgelaten.

Arm meisje, met welke dankbaarheid volg-
de zij den voetknecht.

- Langs hier, langs hier ! riep deze.
Bezijden, in het voorhof, stond een'tgebouw

waar eenige soldaten ve4gaderd wâren.
De .soldenier deed haar binnen gaan.
Hoe bloosde zij toen al die mannen plotse-

ling zwegen en haa,r onde,rvragend aanstaar-
den.

- Wie is dit meisje, Pamel? vroeg een der
soldaten tot den wachter, die haar ,binnen
leidde.

'- Wie zij is, gezellen, weet ik niet, maar
ik weet wel hetgene zij verlangt.

- Ach!en dat is?

- Mejonkvrou\ry verlangt Zijne Majesteit
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den Keizer te spreken. Ontevreden en 'wrevelig droop de een na

Een aigemeene schaterlaoh begroette die den anderen af.
woorden en spottende opmerkingen weerklon- -* Wat verla,ngt gij, juffr.ouw? woeg toen
ken op denzelf'den stond. de e,delman.

Alles duizelde voo,r de oogen van het arme 
- Ik verlang den keizer te spreken, mijn-

kind en met m,oeite kon zij overeind blijven heer.
staan. Het werd haar zoo zonderling en zoo - Daarvoor is een bijzondere toelating
naar a,lsof de grond onder haar voeten weg- noodig, juffrouw, die niet gemakkelijk te ver-
zakte. krijgen is.

Ma,ar die hedwelming duurde slechts een *- lvfssr', mijnheer, het is d,ringend, hoog-
enkel oogenblik en hare krachtige natuur dringend.
kreeg weer de boven,hand. - Het spijt mij uw wensch niet te kunnen

Zij deed nog een polging om hare zelfbe- involgen'.
wustheid te herwinnen en spirak toen: -- Maar het geldt's Keizers leven.

- Mijne he€ren, ik verlan,g den Keizer te _-'s Keizers leven?
spreken... Het is voor eene hoogstdringende - Ik zweer het u, mijnheer!
aangelegenhei,d... het geld de veiligheid, mis- - Hebt gij eene samenzwefing' ontdekt,
schien het leven van den Keizer. juffrouw? vroeg de edelman ongeloovig.

- Zoo, zoo, lieve, gij komt den keizer red- - Er wordt een aanslag op het leven van
den ! Dat is heel braaf , antwoordde men haar den Keizer he aamd.
spottend. - Wees dan maar gerust, juffrouw. Zijne

- Ik verzeker u, mijne heeren, dat ik ern- Majesteit is goed bewaakt en door tr,ouwe die-
stig spreek ! naren omringd.

- Gij zijt een alleraardigst meisje, zei Pa- 
- Oh ! mijnheer, dan kent gij de gewoon-

rirel, en als gij mijn liefje wilt worden, wil ik ten van den Keizer niet.
Zondag met u naar de kermis van Laken De edelman was meer en meer nieuwsgie-
g'aan. rig gemaakt door de vastberadenheid van het

- En van rnij krijgt gij een zijden hals- meisje.
d,oek om op uwe schoone hlonde haren te spe- 

- Kent gij dan de gewoonten van Zijne
ten, riep een andere. Majesteit? vroeghij.

- En als ik een kus krijrg, zei een derde, 
- Ik weet, mijnheer, dat de Keizer meer-

dan krijgt gij de pluim van mijn hoed om op malen in de week alleen op den openbaren
den uwen te ,steken. r,veg is en dat boosdoeners van die gelegen-

- Mij, bevallige deerne, riep een kort, dik heid zullen gehruik maken om een aanslag op
afzichtelijk manneke, mij kunt gij heelemaal zijn leven te wagen.
grati,s voor niet krijgen en wij trouwen voor - En 'op welken openbaren weg ,moet dit
rriijnheer pastoon. cebeuiren ? vervolgde tle ridder.

- Een scho,on koppel, laohte een ver\Mâand -- Op den werg van Brussel naar Aude-
kereltje, Vulcanu,s, die met Venus trouwen naarde, mijnheer.
\4/il. Die woorden troffen den hoveling en daar

Dit rumoer in de soldenierskamer had de er juist een andere ridder over het voorplein
aândacht van een e,delman gaande gemaakt. stapte, riep hij:

- W'at gebeurt hier? zei hij, onverwachts - Graaf de Lannoy!
binnentredende. En het meisje bemerkende: -- Wat nieuws, ridder van Waelhem?

- Wat doet deze vrouw hier? 
- Gelief eens hier te komen.

- Mijnheor, sprak het meisje, ik kom om - Tot uwen dienst. Wat verlangt gij ?

den keizer te,sproken en ik dien hier tot spot - Deze juffrouw ze$'t dat zij onderricht is
van al die mannen. van een aanslag die op 's Keizers leven moet

- Ulv gedrag jegen,s dit meisje i,s onbeta- gepleegd wonden.
rnelijk, sprak de ri'dder streng. Niet een van'u -- Gekkernij ! antwo'ordde La,nnoy"
za[ deze week 'de kazerne verlaten. lrleen, heer graaf, het is cle waarheid,

Die woorden hadden een verk,oelenden in- r,iel hem het meisje in de rede.
druk op de lachziehte der sol,deniers gemaakt. --- Hoe is uw nâam, juffrouw?
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-- Bertha Krelis.

- Onbekend. Van waar zijt gij ?

- Van Denderwindeke.

- Zoo, van de landstreek van boerke
Naas ?

- J,uist, mijnheer.

- En gij verlantgt ?

- Den Keilzer te spreken.
Onmogelijk, juffrouw.

- Oc,h! heer graaf, sta het toe... De Kei-
zer zal er u danktbaâr voor wezen.

- Kom dan morgen terug, juffrouw,

- Maar, heer graa , ik kom te voet van

Dendeirwindeke en morgen... wie weet.

- Zijne Majesteit is niet in het paleis.

- Niet ! riep het meisje verschrikt.

- Neen, juffrouw.

- De Keizer is alleen uit ? vrceg zij sta-
melen'd.

- Ja-

- Tooh, niet n,aar Audenaarde ?

- Misschien wel.
Bertha verbleekte.

- Dan, heeren, is misschien alles te laat
en zullen wij vandaag een verschrikkelijk
nieuws vernemen.

Er lag zooveel gevoel en overtuiging in 's
meisjes woorden, dat Lannoy e,r ,onwillekeu-
rig den indruk van onderging.

- Wat is er dan toeh? vroeg hij.

- Ean man wil zich op den keizer wreken.

- En die man is ?

- Een Spanjaard.

- Zijn naam?

- Signor Contreras.
Lannoy glimlaehte.

- W'ees gerust, juffrouw, ik weet wel dat
Signor C,ontreras den keizer niet bemint. Ik
was ooggetuige toen Zijne Majesteit den edel-

man heeft afgestraft, rnâar van hem is niets
te vreezen.

- Oh ! jawel, heer graaf, hij is tot alles he-
kwaam.

- Js, maar hij is in de onmogelijkheid
kwaad te doen, hij zit in den kerker.

- ]rfsgn,.heer, neen, riep Bertha nu harts-
tochtelijk. De Spanjaard is ontsnapt.

- Ontsnapt !

- Ja, heer.

- Maa,r, dat is onmogelijk.

- Ik heb hem gezien! heer graaf.

- Gij hebt hem gezien ?

- Dezen nacht.

- Waar?

- In het huis van mijn vader.

- Te Denderwindeke ?

_ Ja, '5ggr rgraaf.

il,ennoy 'wi,st niet wat hij denken moesb.

Iiad dit meisje aan geen ijlkoorts geie,,,en'/

Lij za,] et zo,o c"ntsteld uit en hare oogen glom-
men met zulk koortsachtig vuur.

- Zijt gij zeker? vroeg hij.

- f,a, heer grraaf. Ik heb hem gezien, ilt
helr hem hooren spreken. Hij is uit een tiren
'gevlucht.

- Inderdaad, hij i,s in een toren opgeslo-
ten.

- Hij heeft drie soldeniers verinoord om
te ontvluchten.

- Drie soldenier,s ! En wanneer is dit ge-

beurd ?

- lk geloof gister middag, heer graaf.

- Maar, juffroulv, sprak de Lannoy, zoo

iets schijnt mij geheel onmogelijk. Daarvan
zcuclen r,vij iets vernomen hebben.

- Het is nochtans zoo, he"er graaf , Gelief
inlichtingen in te winnen.

De graaf rscheen in gedachten verrdiept, ter-
wijl hij het meisje naudlieurig hekeek.

Er lag zo'oveel juistheid in hare woorden,
dat hij begon te twijfelen. Misschien had de
kapitein der gevangenis geen verslag gerg'even

van het gebeurde om zelf geene berisping op
te loopen, omda de dienst der bewaking niet
goed werd g'edaan ! Hoe dikwijls gdbeurde het
niet, dat het Hof van gewichtige gebeurtenis-
sen verstoken bleef!

Hij trad naar truiten en wenkte een der
soldenieu"s.

- Spring te paard, beval hij, rijd naar
de gevangenis en vraag of de ijplllrja:r,r:cl Con-
treras daar nog altiid gekerlierd zit. Ik wil
onmiddellijk antu'oord,

Dan keerde Lannoy terug bij l3ertha Kre-
lis, die hem een omstandig verhai,l deed van
het gdbeurde.

Meer en rneer zag hij in hoe ernstig cle toe-
,stand was.

- Ik geloof u, juffrouw, sprak hij, en cie

kei,zer zal u dankbaar zijn voor uwen moed.

- Maar alles is verloren, heer rgraaf.

- Vermits de keizer reeds vertrokken is
na,ar Audenaarde.

tannoy antwo'o,rdde niet, maan wandr:lele
zenuwachtig over en weder.

Meermalen ging hij tot op het voorplein
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om te zien of de ruiter nog niet terugkeerde.

Hij koesterde nog altijd de hoop, dat het
rneisje zieh bedrogen hbd of dat zij het voor-
werp was eener hersenschimmige vrees.

Eindelijk w,eergalm'de een hoefgetrappel in
de verte.

in volle vaa,r't kwam de soldenier aange-
sneld.

V66r den,graaf gekomen, sprong hij uit den

zadel, nam zijn hoed af en sprak:

- Heer graaf, de Spanjaard Contreras is
ontvlucht.

-- Ontvlucht ! riep Lannoy.

- Ja.

- Sinds wanneer ?

- Sinds gi,ster. Hij heeft drie soldenien"s
om het leven gebracht.

Het koude zweet kwam op het vo,o'rhoofd
van den edelman parelen.

Hij wist den keizer alleen op werg naar Au-
denaarde.

De Vorst was nog niet lang vertrokken en
Bertha hadde hem o,ntmoet, zoo hij geen an-
deren weg h'ad ingeslagen.

W,at stond er te doen ?

Lannoy rgreep de handen van Berrtha met
dankbaarheid vast:

- Gij heht heldhaftig uwen plicht gedaan,
mejo,nkvrouw, zei hij, wij zullen den oruen
kwijten. God sta ons bij en hebbe den keizer
in Zijne hoede !

Dan snelde hij naar buiten:

- Mijne heeren, te paard ! riep hij tot een
groep edellieden, die in het voorhof te zamen
redekavelden. Het leven van den keizer is in
gevailr.

'Midden den nacht was de Spanjaard val
zijnen zetel opgestaan. Terwijl hij in het vuur
van den haard staarde, had hij het plan over-
w'ogen, dat hij ten uitvoer wilde ibrengen.

Gedurende de maanden opsluiting in de ge-
vangenis had zijne ziel eene wilde energie
verzameld. De w::ok had hem verteerd; .gan-

sche nachten had hij slapeloos doorgebracht,
gedurig plannen van wraak sme'dende.

Meermalen was hij overeind op zijn le.qer
rechtgespirongen met gebalde vnisten, gloei-
end hoofd en oogen vol haat en ibloeddorst,
maar, gelijk een opgestroten hyena, was hij
m,achteloos bulderend in zijne cel rondgeloo,

pen tot hij weder knarrsetandend van razernij
op zijn peluw terugviel.

Maar thans was hij vrij ! Thans kon hij
handelen !

Hij liep tot de deur en ontgren,delde haar'
met omziohtigheid om pachter Krelis en zijne
clochter niet te wekken.

Het was natuurlijk geen gevoel van
rnenschenlievendheid. Zo'olang mogelijk wilde
hij zijn vertrek uit de pachthoeve verholen
houden, want hij stelde geen betrouwen in
Kr'elis, die, vreesde hij, wel in staat zou we-
zen den burgemeester van zijne tegenwoor-
digheid te verwittigen.

Zachtjes trok hij de deur achter zich toe.
De nacht was stormig en het zwerk onstui-

mig.
Maar Contr'eras snoof de lucht in met woest

genot. Vrij ! hij wa,s vrij; Hij, die maanden in
den vunzirgen dampkring vran een zilten toren
had doorgebracht, waar hij zich niet hewegen
kon zonder tegen de di'kke muren zijner cel te
sfooten, hij was gelukkig midden het opene
veld waarover de winden b,ulderend gierden.

Eenige oogenblikken ,stapte hij over de

baan met gezwinden tred, den hoed in de

oogen getrokken en den mantel om de schou-
ders geslagen.

Zijn plan was 'wel gevormd, maar zijn op-
bruisende geest had het niet tot in de minste
bijzonderheden kunnen overwe'gen.

Waarheen ?

Dat was de vraag die hij zich plotseling
stelde bij een kruisweg.

Itrij kende'de streek goed waar hij zoolang
als heer en meester had geheerscht.

Geen enkel pad was hem onbekend; geen

wegeltje of hij wist waar het heen kronkelde.
De haan splitste zich d,aar in twee. De rech-

ter arm voerde hem naar de kom van het
dorp; de linker leidde naar het na,burige
bosch.

Eenige stonden bleef de Spanjaard aatze-
lend staan.

Naar het dorp ? Wat kon hij daar gaan
doen ! Al de huizen wa,ren op dit stormig en
nachtelijk uur gesloten. En toch, wat zou hij
er vinden ? Indien er ,hier en daar mis,schien
riog €en lichtje pinkte achter de vensterra-
men, rvat kon het hem geven? In den geest
zag \^ij de woningen varr Denderwindeke een
voor een, gelijk zij daar in duhbele rij ston-
den.

{<**
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Geen enlkel dak, waar men hem ontvangen

zou. Overal was hij gehaat en vervloekt, over-
al had hij jam'mer en wee gestic,ht.

Voor de eerste rnaal misschien kwam er
wroegintg in die booze ziel; voor de eerste
maal had hij naberouw. 'Waarom was hij de
dwingeland geweest zijner onderhoorigen als
het hem zo,o gemakkelijk ware geweest hun
vader te zijn? Dan was.hij bemind en aa,nibe-

den geweest, terwijl zijne herinnering nu al-
leen nog deed huiveren.

Maar in dat geval was het geen terugkeer
op zich zelf ; het was niet het spijt dat terug-
,brengt tot het goede, dat het ged,ane kwa,ad
betreurt omdat het kwaad was en als een her-
nieuwing bewerkt van dengene, die zulk na-
herouw gevoelt, Neen, het was niets dan
eigenbelang.

Indien hij goed 'w,are gew,ee,st, dan hadde
hij noe in zijn kasteel gewoond, Lal,s alleen-
heerscher van het dorp, en waren door onrecht
en ramsp,oed slechte tijden aangebroken, had-
de hij niet als een vluchteling moeten rond-
dwalen, dan zouden de deuren, vo,or hem open-
gegaan zijn en onder elk dak hadde hij een ei-
gen haard gevonden.

Thans gevoelde hij zich alleen, verstooten,
omring'd van haat en afgrijzen.

Den wog inslaan naar het dorp kon hij niet I

Het andere pad leidde naa,r het b,osch. Daar
kon hij heen, ,daar zou hij thans hooren, mid-
den de wolven, de nachtuilen en de vleder-
muizen.

Doch wat kon hij ,daar gaan uitrichten ?

Een oqgenlblik w,as hij geneigd naar den
\ryarmen haard van pachter Krelis terug te
keeren; de deur was niet gesloten en hij kon
,binnen dus als hij wilde.

Dit lag echter niet in zijn plan.
Driest stak hij de vuist naar het dorp en

het viel van zijne grijnzende lippen:

- Wraak! wrraak!
Oh ! De wraak gaf hem nieuwe krachten en

scherpte zijn geest.
Hij zag duidelijk waar hij heen moest. Ja,

die ,zouden hem ontvanrgen ! Hij de fie,re kas_
teelheer van vôôr eenige m,aanrden, hij zou nu
onderkomen en toevlucht gaan zoeken bij het
uitschot der maatschappij.

Hij sloeg 1g€€ll vârt de twee paden in, maar
sprong eene gracht over en stapte gezwind
over het veld. Wel een kwaart uurs strompel-
de hij voort over het versch beploegde veld;

dan sl,o'op hij langs een wilgenkant gelijk een

dier, tot hij eindelijk weden aan een gebaan
den weg kwam.

- Daar wo,ont hij, murmelde de Spanjaard.
Gansch afgezonderd, midden de naakte vel-

den, stond eene hut, met laag strooien dak.
De luiken der klieine vierkante ven'ster-

raampjes \Maren dicht doch tusschen de sple-
ten schemerde een flauwe schijn.

__ Er is licht, sprak Contreras half luid.
Behoe,dzaam naderde hij de deur.
Een gedempt stemmengeluid trof zijne

ooren.

- Doemnis ! vloekte ,hij, er is volk.
En hopeloos staarde de ellendeling in den

stormachtigen nacht.
Binnentreden dorst hij niet.
Een gevoel van ontzenuwing greep hem

aan; eene moedelcosheid verlamde zijne som-
bere wil,skrracht.

- Er blijft mij niets over dan te verdwij-
nen, sprak hij, voor goed te verdwijnen.

Reeds rgreep hij naar zijn dolk... één duw
met forsche hand toegebracht in volle horst
en aan alle Iijden'was een einde gekomen.

In den geest zag hij reeds hoe men des an-
derendaags zijn lijk, met een dolk in het hart,
op den ,openbaren weg rzou vinden.

Hij zag de dorpelingen toesnellen en zich in
gr:oepen rond hem scharen. Hij hoorde hen
)roepen: <het is Crontreras, hij heeft zich ver-
daan>>. En zij vierden nu hun woede bot op
hem. Zij zeiden dat hij doo,r geene waardigere
hand kon sterven dan door de zijne !

Men wierp ,scheldw,oorden, eflger nog, spot-
ternij en schimp op zijne nagedachtenis en
schupte slijk en modder op zijn lijk! En hij...
hij zou daar zielloos, onbeweeglijk, onmach-
tig ten gronde liggen ! Hij zou niets kunnen,
niets verm'ogen tegen dien hoon. Gelijk hon-
den zou men hem 'aanhlaffen en hij zou in
dien troep geen schop kunnen geven ! Zijn
over,schot zou men naar'het dorp sleuren, men
zou een put delven nabij een mesthoop en er
zijn lichaam, gelijk een wolvenkreng insmij-
ten. Men zou de groeve dempen en dansen op

zijn graf ... want hij zou onschadeiijk gewor-
den zijn !.

Nogmaals stnoomde een nieuwe kracht door
zijne leden.

Wat ! zich dooden !

Neen, neen, de wraak, de ,zoete wtaak zou
hem lesschen !
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Misschien was hij de overwinning nabij en maken, hoe kon het beter?

clan mor,gen !... - Hoera! drij zessen, schteeuwde nu eene

Mo,rgen kon hij mee,ster zijnvan het dorp! stem. Aan mij den inzet!
Wee aan degenen die hij in zijn visioen Een vloek vol'gde op dien uitroep, terwijl

naar zijn lijk had zien ,schoppen I Wee den een vuistslag de tafel deed daveren.
dorpelingen ! Wee het dorp ! - ftosss, ge zeurt, hernam de speler woest.

Hij zou het a,fbranden tot op den grond; de - Ge liegt, Schele, ge ziet er twee voor
roode-haan zoukraaien b,oven de 'daken en de éên!
bewoners zouden,gelijk hij, zonder dakof he- - Ge hebt de derde zes geplaatst!
schutting in wouden en velden gaan ronddwa- - Ik!
len, want den ontkiemenden o,ogst zou hij ver- - Ja, gij !

Weder stond de onverbiddelijke werkelijk- - Oh! oh! eene vechtpartij, zei de Span-
heid voor hem. jaard. De kerels zijn mi'sschien bedronken en

Hij le,gde het oor tegen de deur der hut en hier zal met messen worden gespeeld. Die jon-
luisterde. gens mogen eikander niet verscheuren, ze

De stemmen weerklonken hard en duidelijk. kunnen mij dienen.
Er waren er verscheidene, allen van man- Oogenblikkelijk ,bonsde hij met de vuist op

nen. de deur.
Eerst wilde hij zich vergewi,ssen met wie Onmiddellijk hield het rumoer op... eenige

hij te doen had. flui,steringen en ,onderdrukte woorden volg-
Men was aan het tuischen, want hij hoorde den en het licht werd uitgedoofd.

den welgekenden klank van teerlingen, die - Doet open ! riep de Spanj,aard.
men :schudde in den kroes en daarna in het Niemand antwoordde.
rijfelbord wierp. - Hé, Boffel, doe open! herhaalde hij. Ik

- Drij vieren ! riep een der spelers. kren het.

- Drij verkens! (1) ;zei een andere. Weder volgde een ste,mmengeruisch;\ryaar-

- Dat zijn de drij zwijnen, die wij bij schijnlijk raadpleegden de boosdoeners elkan-
tboer van Bal gestolen ,he,bben, voegde qr een der.
derde bij. - Wie zijt gij ? klonk eene stem v,an bin-

Een lach van voldoening hel'derde 't gelaat nen.

nielen, de akkers braak leggen.
Doch hoe zijn plan uitgevoerd ?

op van den Spanjaard.

- Goed volk! inompelde hij.

- En gij dan ?

C'ontreras werd geheel blijmoedig.
-- Allerbest volkje, zei hij.

lijk nog te Gent.
(2) Eén en twee drieën.

Een groot rumoer volgde op die uitroepin-
gen, welke met woede werden geschreeuwd.

- Uw oude meester!... Herkent gij mij
niet ?

- Alleen?

- Gansch alleen.
Nu zeiden de anderen:

De deur werd ,op een kiertje geopend.

Een man stak het hoofd buiten om te zien

Het waren dieven en baanstroopers, die - Wie, zegttgij?
da'ar vergaderd waren: dit was immer,s <goed - Wel, Signor Contreras, of is mijne 'stem
volk>> voor den adellijken schelm. u onhekend geworden.

- ç[spv en twee <<draaiers !> (2) 't Moest zijn d,at men binnen nog niet tee-

- D,at beteekent dat wij dien aap van hoer nemaal gerust wss gesteld, want me'n herhaal-
Naas den nek moeten romdraaien. de:

- Dat zou de eerste niet zijn die ,gij naar - Zijt, gij het, Si,gnor ?

't pierenland zendt. 
- Ja, mijn beste Boffel.

Inderdaad, het waren dus moordenaars en - Doe niet open, Boffel.
men sprak van zijn aartsvijand van kant te 

- En waar,om niet?

- Dat kan Sign,or'Contreras niet zijn.

- Maar ik herken zijne stem. In alle geval,

ô O" *"ren>> worden <<verkens>> geheeten ik doe open.
in de provincie Oost-Vlaanderen en voorname- - Opgepast dan.
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of het waarlijk de aangemelde Spanjaard was,
maar de,ze gaf een krachtigen duw op de deur,
zoodat zij geheel openvloog.

De hooge ge,stalte van Contreras stond nu
in de deur.

Op overmoedigen t'o,on, juist Selijk toen hij
nog 'de meester was van het dorrp, sprak hij:

- Gij schijnt mij spoectrig vergeten te zijn,
Bof fel.

- Uwe hoogheid r'veet geno,eg, antwoord-
de Boffel, dat zoo iebs niet mogelijk is. Uw
oude jachtwachter is u trouw gebleven.

- Maak licht en slu-it de deur, beval Con-
treras.

De kaars werd aan den haarrivuur aange-
stoken.

Als het licht in de lage woning scheen, liet
de Spanjaard zijn,,blik in het roncie \gaan.

In het gevecht war€n d.e stoelen omgeval-
ien en hij z.ag buiten zijn gewezel jachtw,ach-
ter, met wien de lezen in den loop van dit wêrk
in aangename kennis kwam, nog drie andere
ruige mannen rond de tafel staan.

- $3, Kievoet, gij hier ook, sprak de laag-
gevallen edelman'met zichtlbare vreugde.

-- Om u te dienen, Siignor.

- En wie ,zijn die twee anderen ?

- Dat is Rosse Geert, sprak Boffel op een
roodharig man wijzende en deze is Schele
IIuig.

- Het zien er twee kloeke gezellen uit,
vervolgde C,ontreras.

- Dat zijn zij ook, pinkte Boffel.
Geert en Huig schenen zeer gevleid over de

lofbetui,ging van den Spanjaard, want hun
woe,st gelaat trok samen tot een, grijns die
zeker een lach moest beduiden.

- Wat doet gij elk met een groot mes in
de hand ? vr,oeg Contreras aan de twee han-
dieten.

Zij grinnikten eens en bezagen elkander.

- Oh ! eene kleinigheid, Signor, ver,klaar-
de Boffel, zij kregen een onbeduidend geschil
bij het rijfelen.

- Ah zoo!

- En zij gingen dit goed maken.

- Met elkander te doorkerven ?

- Wat wilt ge, Signor!
-- lan ben ik juist in tijd 'gekoïnen, ver-

volgde de Spanjaard, die niet wilde gebaren
drt hij aan de deur had staan luisteren.

{'ln daar men hem ondervragend aanzag,
hei'nam hij:

* Dan ben ik juist in tijds gekomen om u
een dolie streek te beletten.

-- Misschien wel, Signor.

- Neen; dat is zeker.

- 't Is andeirs ook een tijdverdrijf.
-- Met messen vechten ?

Huig en Geert knikten met een dommen
lach.

- Gij vindt het plezierig het mes te han-
teeren? vr'oeg Contreras.

- Hé!... hé1... jawel, Signor.

- Welnu, dan zal ik u werk geven.
De twee boeven hadden waarschijrnlijk mis-

.rerstâan, zij zetten zich schrap, met het me,s

in de rechterhand om eikander te lijf te rgaan.

- Neen, neen, sprak Contreras, zô6 hedoel
ik het niet. Er zijn er andere om in te kerven.
Mgen voik moet ,zich niet van ka,nt maken.
Zijt eij tevreden over boer Naas? vroeg hij.

AIIen keken grimmig.

- Neen, zie ik, zei de Spanjaard.
_- Die vervolgt ons als wolven, Signor, ant-

rvoordde Boilel.
__ I)an moeten de wolven maar tegen bij-

ten.
_. Nog geen kans gehad, Si,gnor.

- Ik zal ze u geven.

- Tot uwen dienst, Signon.

- En de Keizer ?

- Wat helieft u, Signor ?

- Zijt ge tevreden over den Keizer?
Niemand antwoor.dde. Daaraan hadden zij

nooit gedacht. Wat konden zij uitstaans heb-
ben met den Keizer ? Wat kon het helpen of
aij tevreden waren of niet ? Die immers stond
te hoog om hen te kunnen raken.

Contreras vervolgde:

- Wat zou de Keizer doen, denkt gij, als
hij hier had aangeklopt, omringd van zijne
lij fltrawanten ?

__ Niets, Signor, hopen wij, sprak Boffel.

- Niets ?

- Wat he,bben wij hun misdaan?

- Niets!.-,. Weet ige rilat hij doen zou?
Allen schudden ontkennend het hoofd dat

zij het niet wisten.

- Ik zal het u zeggen: hij zou u d,oen op-
hangen.

De vier mannèn openden groote oogen.

- Zoo zou het er niet toegaan, meende
Boffel.

_:- Dat staat u te wachten, jon,gens. Of
denkt gij dat hij niet weet dat gij van roof
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en plu,nider leeft..' dat igij er rsoms al een hebt
koud gele,gd vo,or eeuwig? Een van dee's da-
gen z,oudt gij opgeknoopt worden...

- Ei!

- Het is zoo ! Wat denkt gij van den kei-
zerT W,at rzoudt gij rnet hem doen indien gij
hem in uwe macht had?

- Poets wederom poets, zei Boffel.

- Ook opknoopen, meende Kievoet.
Geert en Huig knikten en lachten luid.

- Zijt gij gereed mij blindelings te ge-

ho'orzamen? l'roeg de Spanjaard.
Allen zeiden ja.

- Welnu, vervolgde hij, dan zult gij mor-
gen keizer Karel aan een ib'oom zien zwieren,
want ik zal hem in uwe handen leveren.

C,ontrerras had dienaars gevonden zijter
waardig. Met die schurken als b,ondgenooten
hoôpte hij Eur,opa tç schudden en den loop

der geschiedenis te veranderen
Daar hij 'pachter Krelis niet hetrouwde,

zond hij tegen den morgen den rossen, Geert
om de hoeve te bewaken.

De roodhariige schurk lag achter eene haag
verscholen toen Bertha de deur opende en
haar vader de voetstappen in de weeke aarde
toonde. Hij uag haar terug in huis keeren en
eenige oogenblikken later het veld 'oversnel-
len.

Geert had hevel gekregen van haar te be-
letten het dorp te naderen. Het meisje liep in
eene geheel tegenoveng'estelde richting. Ge-

lijk een tijgerkat sloop de ros,se spitsboef
door het heesterhout en volgde de maagrdop
en zo,o zag hij haar de groote b,aan inslaan in
de richting van, BrusÀel.

- Zij gaat niet naar het d,orp, dan moet
ik ha,ar niet aanhouden, redeneerde hij in de
ibekr,ompenheid van zijn geest. Hij keerde
echter naar het bosch terug, waar de Span-
jaard, met de drie andere schurken, vertoefde
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aan den anderen kant, langs Audenaarde den
heinweg beloerende.

Hij vertelde dat de dochter van Krelis den
lveg naar Bru,ssel was ingeslagen..

Contreras werd wit van woede.

- En ge hebt haar laten begaan?
sc,hreeuwde hij.

- Ik ha'd geen bevelen daaromtrent, ant-
rvoordde Geert leukweg.

- Oh! gij domkop!... hulderde de Span-
jaard. Die meid is misschien den keizer te ge-

m,oet gesneld. Knelis, d,al zult ,gij leelijk be-
boeten.

En zijn teleurstelling en spijt verduikende,
zei hij:

- Vooruit, jongens, ik wil u als voor-
smaak een hoeve laten plunderen.

De Spanjaard en de vier schelmen slopen
langs heggen ern kanten tot aan de hofstêe
van Krelis, vielen er onverwachts in huis,
rgre,pen den ontstelden p'achter vast, duwden

hem een prop in den m,ond en lbonden hem aan
handen en voeten.
D,aarnâ werden kassen opengebr,oken en al
wat waarde had en drraagbaar wa's werd mee-
genomen.

D'an sleurde men den ongelukki,gen pachter
mede naar het wou,d, zonder dat iemand de

schurken had bespeurd, want zij dr,oegen hem
langs een diepe gracht, die tusschen een dukr-
,bele rij kn'otrvilgen heen liep.

- Dat is één ! sprak Contreras. Dat zal
hem leeren mij te verraden.

Krelis boette weeselijk zijne vroegere mi,s-
grepen. Hij had niets aan zijne dochter gezeid
en hij ,begreep niet wat hij den Spanjaard had
misdaan.

Alleen zag hij nu in, wat vroeger meest alle
zijne dorpelingen hadden ondervonden, hoe

vreeselijk het is van de willekeur eens

schelms af te hangen.



De Vroolijke Dadèn Yan Keizer Karel
(Volledlge uitgave)
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