Zeker, zeker, maar dat de Brusselaar veel geld moet bezitten,
- uit een and,ere omstandigheid af, die een krachtiger bewijs is.
leid ik
Welke dan?
- Als de trotse de Creil toestemt zijn ilochter aan een iburger
te geven, dan moet die toekomstige echtgenoot door for'
tot vrouw
tuin goed maken, wat hern door het gemis aan adel in de ogen vanr
de baron ontbreekt.
Doch, mijn verdrag!
- Oh, daar zal hij mee spotten !
- Een edelman?
- Zoa een ware edelman zo handelen jegens zijn eigen kind?
- Ge hebt gelijk, zei Godfried op moedeloze toon.
- Maar daaronn moet ge uw hoofd nog niet laten hangen.
fs waar. Ik moet man zijn, en mijn doel bereiken. Doch
- 't
uw woorden...
Diend,en niet, vergeef mij, ilat ik u onderibreek, om u gans
- te slaan, doch te laten zien, dat ge yoorzorgen moet nemen.
ter neer
- Waarvoor ik u zeer dankbaar ben. Waarlijk, in de laatsûe tiid
is mijn oud geluk weer aangebroken, zodat ik de beste hoop mag
koesteren.

En dan nog een raad, als ik u die geven mag?

- Ik luister aandachtig.
- Pas op vft)r uw vroegere gezellen, die hier overal rûndlopen.
- men u herkenneno ze zoad,en zich kunnen wreken.
Moest
Daar ben ik zeker van! lk zal goed uit mijn ogen zien.
-Beide mannen bleven nog geruime tiid samen en toen væ afscheid namen, drukten ze elkander de hand, alsof ze elkaar reeds

jaren

kenden.

De volgpnde avond trok tle politieoverste met een sterke macht
naar de kroeg van Livina, doch kwam, zoals we hoorden, te laat.
De Snelloper, die een boodschap voor zijn meester moest doen
in de naaste gerneente, ontmoette de gewapende troep en waarschuwde de hedreigden.
Het lijk van de ongelukkige Fbns werd naar het dorp gevoerd.
Baru en zijn dienstknecht mochten vertrekken, doch de Brusselaar moest zijn adres opgeven.
t-ï
Baron Jehan de Creil dacht maar weinig meer aan de verschijning, welke Wouter zo'n poets gespeeld en het geld geroofil had.
De gouddorst behield de overhand en de onwaardige vader besloot Baru nog grotere eisen te stellen, teneinde nog een deel van
het gestolene terug te krijgen.
De morgen, volgend op de kennismaking tussen Godfried en
de politieoverste, reisde de eerste met Dick naar het kasteel.
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Bij het dorp, op welks gebied het vervallen slot stond, sprak
de dienaar:
Zie, de kerk gaat uit. Er is zeker een dienst geweest voor de
een -of andere afgestorvene. En hij mijn ziel, 't, geluk diont ons"
Daar treedt de jonkvrouw, uw bruid, buiten met haar meid.
Godfried ontroerde.
* \{2s1, waar? vroeg hij snel.
Zie die twee vrouwen; ge kunt zæ gemakkelijk van het andere-boerenvolk ondersch,eiden. Hun tkoets komt voor. Ha, mijn
vriend lVouter voert het paard.
Rijd wat rapper, dat wij hun rijtuig inhalen.
-'t Viel Dick niet moeilijk de oude koets van zijn vroeger,e meester te bereiken, want Wouter kon zijn magere knol, noch met zweepslagen; noch met vriendelijke woordjes tot grotere spoed aanzetten.
En hij zei dan ook dikwijls bij zich zelve:
''f [169 heest doet wat het kan. Liep het niet tussen twee
- het zou nog wel eens naar links of rechts omkantelen.
tramen,
Nu zag de Creil's koetsier om, ten einde te zien, wie daar zo wiH
aan kwam rijden.
Hij herkende zijn oude gezel, liet van verwondering de teugel
wat los en zijn paard, bemerkende dat ziin meester het niet fern
meer bestuurde, bleef geheel stilstaan.
IIe, kameraad! riep Dick, veinzende zijn oude maat niet te
herkennen.
Gaat ge ons doen verongelukken?
I{ij hield zijn dieren in.
Dick, Dick! schreeuwde Wouter. Ziit sii het waarlijk?
- Wouter, bij mijn ziel! antwoordrle de ander,
zich zeer ver- houdende.
wonderd
Hoe durft ge u hier nog vertonen? hernam de ander, en allc
- voor zijn meesteres vergetende, voegde hii er hij:
eerbied
De oude zal u bij uw voeten,aan een haak van de toren laten ophangen.
Wouter! zei Aleitla berispend.
- Vergeef mij; jonkvrouw, sprak de dienaar beschaarnd.
- Jonkvrouw, zei nu Godfried, die fluks uit zijn rijtuig ge- was en nu trij de andere koets stond, verschoon de onbe'
sprongen
hendigheid van mijn koetsier, welke bijna een ongeluk verwekte.
Ik hoop, dat ge niet geschrokken zijt.
In 't geheel niet, Mijnheer, antwoordde de maagd, haar oog
- jongeling
richtende, die onder die blik diep ontroerde. Onze
op de
koetsiers herkennen elkander; zii ziin oude gezellen.
Dan heib ik zeker de eer tot, de dochter van baron de Creil
te spreken?
Baron de Creil is mijn vader.
- Ik ben juist op weg om uw vader te bezoeken, want ik ben

-
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God.f o'ied

en ianko,rouw, Aleida,.

de gelukkige, die, volgens een verdrag tussen uw en
sloten, recht heb op ulv hand.

mijn ouders ge-

't Was voorzeker hier de plaats niet, om dit gewichtig en teder
onderwerp te behandelen, maar Godfrieil, ilie steeds onder de Bohemers gel,eefd had en slechts nu en dan de eigenlijke samenleving
leerde kennen, muntte natuurlijk niet uit in de etikette.
Op zijn reizen had hij dikwijls de manieren van burgers en
edellieden afgekekere. Daardoor had hij iets geleerd en dat kwam hem
nu te pas, doch zijn opvoeding moest, al was het dan ook op'late leeftijd, nog met znrg voltooid worden.
Jonkvrouw Aleida werd beurtelings rood en trleek, sprak enige
verwarde rvoorden, neaar eindigd,e met op hlijde toon uit te roepen:
Ile hemel zij dank!
-De flinke gestalte daar voor haar maakte indruk op haar geneoed.

De ,maagd verk'eerde in hachetijke ornstandigheden. Als een
dreigend, een vervaarlijk spook, verrees voor haar geest de afzichtelijke Baru. En nu trad deze jongeling voor haar, hij, die als een
verlosser kwam.
Door haar grote vreugde sprak ze nu ook woorden, die ze anders
gezwegen zou hebben.
Mathilde, zei ze,Iaten wij uitstappen; we zullen te voet naar
- gaan, en mijnheer wil ons zeker vergezellen. Mijnheer, mijn
het slot
vriendin kent al mijn geheirnen. Ook in haar aanwezigheid moogt
ge vrij uit spreken.
Ik zal gelukkig zijn met u mede te gaan, antwoordile Godfried,- die zijn hart voelde kloppen.
Wouter, hernarn Aleida, waeht hier wat en rijd rnij straks
- achterna.
stillekens
Goed, jonkvrouw.
- En gij, Dick, zei Godfried, doe hetzelfde.
-Eeide clienstknecht.en vroegen niets bet,ers dan wat over de oude
tijd te klappen.
Het drietal wandelde langzaarn voort.
Godfried rnaak{.e zich bekend. IIij vertelde zijn levensloop en
wel met zulke woorden, dat.beid'e vrourilen de tranen in de ogen kresen. Hij schilderde zijn verblijf af te miilden der bandieten, verhaalde de bekentenis der stervende, de openbaringen van de heks, de
ontmoeting met Dick, de reis naar Brussel, zijn terugkeer ibij zijn
vader.
En.hier, vervolgtle hij, een perkarnent uit zijn zak halende,
hier -is het verdrag tussen onze ouders gesloten.
Aleida las het snel.
Och, riep ze rnet tranen in de ogen, ook ik heb een grote lijachter de rug en God geve, dat mijn droefheiil nu
densgeschiedenis
eindige.
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Elazend vertelde ze het monsterachtig plan, dat haar grn de
oude Baru moest koppelen.
Dat zal niet gebeuren! kreet Godfried, al moest ik met eigen
hand- die wellusteling neervellen. Ik all,een heb recht op u, zt) gii ten
minste mij niet verstoot.
__ Dit verdrag is mij heilig, fluisterde Aleida de iongeling to€,
hem het perkament overreikende. Ilat God miins vaders hart vermurwe!
Uw vader zal dit perkament, door hem eigenhandig getekend,
erkennen.
Maar de maagd kende haar vader beter. En ze bedacht met
schrik, hoe hij ongetwijfeld bezwaren zou opwerpen, moeilijkheden
zoeken.

Er moest hier voorzichtig gehandeld worden.

Men sprak daarom af, dat Godfried zich op het kasteel zou aanzijn verzoeh te doen.
Weigerde de baron hern te ontvangen, dan zou de jongeling om
zijn vader zenden en met deze gezamentlijk zich hij de edelman aanbieden.
MislukÉe dit ock, dan zou men verder zien, hoe te handelen.
In alle geval l,.ieef Godfried in de nabiiheid, ten einde een oog
in 't zeil te houden, want Baru mocht in geen geval ziin klauw op de
begeerde prooi leggen.
En toen Godfrieil afscheid nam en eerbieilig de hand der ionkvrouw in de zijne legde, beloofrle hij plechtig:
Het verdrag zal uitgevoerd worden. Reken op mij!
-Aleida wenkte Wouter, stapte in de koets en reed met Mathilde
naar het slot.
Ilaron de Creil zag haar aankomen.
Ze is laat, rnompeld,e hij, zeker een toertje gedaan voor afDat is een goed teken. Ze zoekt al atleiding en iblijft niet
wisseling'.
meer stom en als dood op haar kamer. Te Brussel zal ze nog rneer
verstrooiing hebben. Alles wel bezien, doet ze een goede partij: een
rijk man, al is hij wat ouder, en dan in de hooftlstad. Ik zeg, dat vele
jonge meisjes haar mogen benijden. Maar Baru blijft lang weg; 'k
had hem reeds gisteren avond verwacht. Nu hij zal komen, want die
oude zot is te trouwlustig. Hij heeft misschien wat tegenspoed gehad.
IIa, vervolgde hij enige tijd later, ginds kornt hij al. Wel wel,
hij heeft een
ni.euwe koets. Nu, die oude was een schandalige bommelkas. 't 'Werd tijd ze door een betere te vervangen. Verduiveld,
't is een fraai stuk. Men kan wef zien, dat de oude vos er warrn in
ziI, al kan hij et' niet gemakkelijk van scheiden: 't Is een goudweter!
Zo sprak deze onnatuurlijke vader over de man, wie hij zijn
dochter wilde overlevereru
lf{aar, hernarn hij, verwonderd door het venster blikkende,
bieden, om

-
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't is Baru niet. Er komt een jonge snoeshaan uit, een modepronker.
Wat komt die hier verrichten? En bij mijn ziel, is dat Dick niet?

Dat kan toch niet, want wie zaru zonn weggelopen rover in dienst nemen? Neen, 't is iemand die wondergoed op de schavuit gelijkt.
Komaan, laten wij horen, wat die kerel hier voor zaken heeft.
Enige ogenhlkken later werd er op de deur getikt.
Wat is er? riep de baron.
- trad binnen.
Rolf
Wie is die praalhans, welke mij vervelen komt?
- Een jonge heer, die u dringend om een onderhoud verzoekt- Dringend, dringend! Zeg hem dat hij hier niets te dringen
heeft.De bediende wilde w€ggaan.

Blijf hier, uil! Waar wilt ge heen?

- Ik... ik... meende...
- Ik... ik... ik! Houd uw mond, balbbelmuts, of zeg: ik...
ik... -ben een kieken. ïs die bezoeker soms weer Jan De Lichte?
Onmogelijk, heer. Hij komt van Brussel.
- Jâ, Jan De Lichte komt van Gent, Brussel, Kortrijk, Parijs,
van Rusland
desnoods en hij is dokter, soldaat, pater al naar het in

zijn kraarm te pas kornt. Van Brussel, zegt ge?
IIa, dacht de Creil, misschien een hod.e van Baru; die oude prij
kan wel ziek zijn.
En luidop hernam hij:

Breng hern hier en hlijf dan aan ele deur staan. Men kan nooit

weten.
'
Goed, ed,ele heer.
-*_ J3, of't u goed is of slecht, doe vrat ik gebied en rap!

Weldra trad Godfried in de kamer, gevolgd van Rolf, die bij de
deur bleef staan.
De zoon van Xaveer rnaakte een diepe buiging.
:w-ie
zijt gij? vroeg de Creil op trotse toon.
-De jongeling vÂg naar de diena4r, als wilde hij beduiden, dat
diens aa$rvezigheid hem belette vrijuit te spreken. Aleida's vader,
dit b,er'<lerkende, zei ruw tot Rolf :
* Euiten, rvijsneus! Buiten aan de deur.
f,le ander verdween onmiddellijk, de deur toetrekkend, doch met
zijn c.or :.-an u,: ree; luistereneie, rvant hij was ncgal nieuwsgierig
uitgev'a}Ï,en"

Welnu? vroeg de Creil uit de hoogte.
van Meerdal, de zoon van Xaveer van Meer-

dal.

- Ik hen Godfried
-

Ware er een grote steen voor zijn voeten gevallen, de edelman
had niet meer kunnen ontstellen dan nu. Doch hij herstelde zich
ras en sprak honend:
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Godfried van Meerdal... die naam komt mij wel niet vreemd
voûr,- maâr toch...
De zûsn yan uvr yroegere vriend Xaveer van Meerdal, met
- eens een verdrag sloot, waafbij rnijn huwelijk rnet uw dochwie ge
ter bepaald werd.
I{a! kreet de Creil woedend, gij kornt rnij beledigen!
--.- tseledigen? herhaalde Godfried ten hoogste verwonderd.
Js, ja, lreledigen, vervolgde de ander, al kwader en kwader,,
beledigen,
zeg ik, hale rat, vogelverscltrikker, indringer...
Gij beledigt nnij op een schandelijke rnanier! wedervoer de.
jongeling,
ook boos wordende.
Wat komt ge hier doen? Om mijn doehter? Uw vader heeft
zijn -geld verloren.
Hij heeft verliezæn geleden ,evenals gij, maar genoeg be- om nnij toe te laten een vrouw van haar stand te onderhouhouden,
den.

Gelijk ik? O, gij brutale vlegel! Moeit gij u met mijn zaken!-Gij, melkbaard, slaat zulk een toon aan tegen baron de Cneil!
Vergeef mij, zo ik onbetamelijk sprak. Maar uw woorden...
- Js, ge moet mij nog d'e les komen spellen.
-Godfried dacht eensklaps aan de jonkvrouw en op't zelfde ogenblik bedaarde hij. IIij begreep, dat op deze wijze alles hedorven werd.
Vergeef mij, heer baron, hernarn hij kalrn. Ik kom u de hand
- uwer dochter, die mij toegewezen werd ingevolge €en veryragen
drag.

Verdrag, verdrag! riep de edelman. Gij raaskalt!

-Maar de jongeling haalde het, perkantent te voorschijn.
Bij de aanlblk van dit papier, dat hii onrniddellijk herkende,.

schoot d,e Creil in nog heviger gtamschap en bulderde:
Die vod heeft geen waarde meer!
- En waarom?
- Ge komt te laat.
- Integendeel, heer baron, de bepaalde tiid is nog ni,et verstreken. -Dit perkarnent zal het u bewijzen
Ge heht hier niets te bewijzen! Ge moest vroeger g,ekomen
zijn. -Mijn dochter gevoelt geen genegenheid voor u.
Wellicht toch meer dan voor Baru! antwoordde Godfried,
die al- zijn kalmte venloor. Meer dan voor Baru, ik durf het. herhalen,
voor die oude wellusteling, die de jonkvrouw voor geld wil kopen.
Houd op! Iloud op! donderde de Creil.
- |rJgsn, ik houd niet op ! lk zal spreken. Ik korn hier in vriend- gij onthaalt me op g,emene scheldwoorden, die alleen passen
schap,
in de mond van een rover. Ik waag de eerlijke uitvoering van een
gesloten verdrag, gij weigert, orndat ge uit geldzucht uw eigen kind
in haar ongeluk wilt voeren. IJw kind zal u later vervloeken, ieder
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zal sehande over u spreken!
Weg, weg! bulderde de razende baron, zijn kruk srijpenrte.
Weg,- zeg ik u, of 'k verbrijzel uw dwaze kop! Rolf, Rolf!
I)e dienaar schoot hinnen.
Smijt die rekel aan de deur!
- Nader mij niet, zei Godfried.
-Dezæ aanmaning was overbodig, want Bolf weerde zich niet,
om het bevel van zijn meester uit tc voeren.
Baron de Creil, hernam Godfried, nogmaals vraag ik u on
de naleving
van het verdrag, e'n verzoek ik u dus de hand uwer dochter.
Nooit, nooit! Uit mijn ogen, praalhams, kale...
- Geen beledigingen! Ik zal vertrekken. Doch ge zult mij weerzien. -

Zo ge nog een voet op
neerschieten.

mijn gebied zæt,laat, ik u als

een hond

Godfried vertrok.
Op het voorhof gekomen, zei hij tot Dick:
Wij vertrekken.
- Tot uw dienst, heer.
-Het rijtuig reed de poort uit.
Ha, Lambrecht, riep de koetsier tot de portier, ge ziet wel,
- oude daadboven mij nog niet heeft. Ik deug nog vû)r iets andat de
ders dan voor dienaar, naar wiens kop de baron zijn scheldwoorden
gooit als zijn edele last heeft van zijn pootie.
Stil, stil, vermaande Godfried.
- Waarheen, meester?
- Naar Aalst.
-Enige tijd later liet onzo vriend de koets stilhouden.
Hij stapte uit en zei:
Dick, ge kent mijn geheim; ik vertrouw u. De baron hceft
mijn- vemoek geweigerd.
Die schelm! Ja, ik wist het wel. Yoor een goudstuk zou die
gierigaard
zijn ziel verkopen. Nu, er zou niet veel aan verloren zijn,
want ze is toch al Lucifer's eigendom. Ofschoon het hmgnodig is,
dat ik mijn pastoor eens spreek, zou ik niet gêarne in de schoenen
staan van de Creil.
Diek, ik reken op uw hulp.
- Al wat ge wilt, heer, al moest ik de ijzervreter de keel toe- Of wilt ge, dat ik die Bar"u eens zo hard op zijn kletskop ela,
nijpen.
r{at hij nooit nneer aan trouwen zal denken.

Luister

eens.

- tlet beide oren!
- Breng de koets naar Aalst en keer te voet terug. Ik zal u
- op deze plaats. 'TVe moeten in de omtrek blijven. Kunt ge
wachten
de andere dienaren vertrouwen?
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Albn, heer. Ik heb zo juist met hen gesproken T'e waren
- in, omdat hun jonge meesteres met die aartslelijke Brussehet hart
laar rnoet trouwen. Ze willen ons helpen, om de jonkvrouw van Baru
te bevrijden.
fl4, dat is goed nieuws!
- Martin zal u in 't kasteel laten, u een veilige schuilplaats
bezorgen en u van alles op de hoogte houden.
Dick, ge zijt een brave borst, om mij zo hij te staan. Gij zult
het u- niet berouwen.
Mag ik een gunst verzoeken?

- Spreek op.
- Als ge met jonkvrouw Aleida trouwt, mag ik dan uw knecht
zijn?Dat beloof ik u! Maar rijd nu snel naar Aalst en keer zo
- mogelijk terug.
spoedig
Gij zult verwonderd zijn over mijn rapheid.
-Het voertuig reed weg.
Godfried wandelde heen en weer. De tranen kwamen hem in de

ogen.

Alles is bedorven, rnompelde hij. Ik heb te veel gezegd, ik
was -te driftig. Maar nooit heb ik oak onredelijker man gezien. Hij
begon o,nrnidilellijk te schelden en te razen. Wat zou het mij baten,
zo itr< om mijn vader zond? Alles is hedorven!
&faar neen, ging hij voort, alles niet. Al rnoest ik de jonkvrouw
ontvoeren, trouwen met die schurk zal ræ niet! Kan ze mijn vrou\y
ni'et worden, zn zzl ook de echtgenote van die andere niet zijn.
In de verte naderden twee mannen.
Men moet mij hier niet zien, dacht Godfried.
-IIij kroop onder het struikgewas en verborg zich achter een
dikke boom.
''t Duurde niet lang, of de personen waren daar.
Godfried ontstelde.
Etrij herkende Jan De Lichte en een ander bendelid.
Gelukkig, dat ze m'e niet zien, mompelde hij. "t Is waar, ik
rnoet- meer aan de raad van de politieoverste denken, want ik heb
hier vele vijanden.
Toen het tweetal verdwenen was, kwam hij uit, zijn schuilplaats
te voorschijn.
Ik had moeôen meerijden naar Aalst en tegen de avond terugkeren.
Overdag kan ik toch niet in het slot geraken, zonder dat
de Creil het bemerkt. Ach, waanom moet ik hier rondsluipen als een
misdadiger? Waarom treffen al die ongelukken mij?
Hij was moedeloos. De tijd viel hem lang. Eindelijk keerde Diek
terug.
* -We
Wat nu? vroeg Godfried.
gaan naar het slot. 't Is nu een gunstig ogenblik.

-
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Maar de baron zal ons zien.

- Toch niet. Na de middag doet hij een slaapje. Ik keur'zijn ge- zo goed als do geltldief zelf. Bovendien, we zullen langs de
woonten

achterkant naderen. Kom gerust mee.
Godfried voelde zijn moed stijgen. 't \{as of de gedachte, dat
hij weer dichter bij Aleida zoa zijn, hem geruster stelde. Ja, haar
verschijning had een diepe indruk op hem gemaakt. Haar te zien en
te spreken, die morgen, was genoeg geweest om haar te beminnen.
Weldra stcnden heide jonge rnannen achter het vervallen slot.
Ik zal een mijner kameraden roepen, zei Dick. Zie, ginds
raam- is van de keuken. En daar, dat zijvenster, is van de kamer
der jonkvrouw.
ik mag haar reeds zo noemen
Mijn meesteres
bernint u;
ze voelt, dat ge in de -nabijheid zijt, want ze verschijnt voor het venster.
Inderdaad, Godfried zag de maagd, die hem vriendelijk toewuifde. Em toch, ze wist alles; haar vader had haar g€ro€pen, hevig
gescholden op een gelukzoeker, die haar wilde bedriegen en haar
bezworen zijn wil te volbrengen.
En toen ze nogmaals gesrn,eekt had, dat huwelijksplan met Earu
te verbreken, was de baron in hevige woede geraakt en had hij zijn
dochter weggez,onden m'et de bedreiging:
Ik zal u dwingen mij te gehoorzamen!
-Maar zie, de verlosser was daar, de jongeling, die alleen recht
op haar had.
Ja, vader gebood tsaru te huwen, maar moeder zou zich tegen
dit monsterachtig ontwerp uit alle kracht verzet heibben. Had Aleida
dû3 geen recht te weigeren?
Dick wierp een steentje tegen het keukenvenster. Dit werd seffens geopend en het gelaat van Martin vertoonde zich.
De oude? riep Dick.

- Slaapt.
- Dus kunnen we binnenkomen?
- Gerust.
-Langs voren?
- Zeker, Lambrecht weet alles. Ge kunt ied'er vertrouwen.
- ik zal naar 't voorplein gaan.
Wacht,
Ksm, heer, nodigde Dick. De zaak is al in orde. We zullen
- eens fijn ibij de neus hebben.
de oude

't Stootte de zcon van Xaveer van Meerdal wel tegen de borst,
als een dief in dit slot te sluipen, maar kon hij anders handelen?
IIij wilde de jonkvrouw besch,ermen. Bovendien was hij hier
veilig voor de roverbende, die hem niet sparen zou.
Haastig liep hij de brug over.
Yolg mij, heer, zei Martin. We zijn u dankbaar, dat ge onze

-
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Rreesteres bevrijden wilt, Vrees niets, ik zal u een vertrek aanwijzen, dat de baron zelfs niet kent.
Brave lieden! zei Godfried getroffen.
-De dienaar leidde de jongeling naar boven, over een lange, eenzame gang.
Dit trapje op, zei hij op gedempte toon.
- Ah, zei Dick, naar het hoektorentje.
- Ja, daar kornt de baron nooit en bovendien, ik weet er een
dat niemand kent behalve Lambrecht en ik; zelfs onze
kamertje,
meester niet.
Is 't waarachtig?
- Ja, Dick, dit is een raar nest.
-Martin drukte in de donkerste hoek op e€n knopje.
Eensklaps sprong een deur open.
Verduiveld ! riep l)ick verwonderd.
- Aardig, niet waar? Kom binnen.
-Men tracl nu in een klein vertrek, dat licht en lucht ontving door
een getraliede opening in het dak.
Martin duwde op een yeer €n de deur silrong dicht.
Zie, heer, als ge nu naar 't portaal wilt, is 't genoeg uw vin- dit knopje te drukken.
ger op
De dienaar deed het en de doorgang was weer wij.
[.{as1, Martin, hoe weet ge dit alles? riep Dick verbaasd.
- Larnbrecht vertelde 't mij deze morgen; hij zegde, dat dit
- ,een goede sehuilplaats voor deze heer zoru zijn.
kamertje
En kent de baron dit geheim niet?
- Neen. Dit vertrekje is geheel in de muur gebouwd. Vergeet
nict -dat de muren machtig dik zijn.
Groot genoeg, sprak Godfried. Ik kan niets beters verlangen.
- 'k Hdb er een rnatras gelegd en wat meubelen gezet, zei Mar- is armoedig, maar zo is het in gans het kasteel.
tin. Alles
trs niets,
is niets, viel Godfried in. Ik ben u zeer dankbaar.
- 'tEn nu zal 'tik u van alles op de hoogte houden, de boodschappen -tussen u en de jonkvrouw overbrengen. Van tijd tot tijd kon
ik u vragen of ge iets nodig heht. Dick kan bij u blijven. 's Avonds
of 's nachts zal het mogelijk zijn wat buiten te wandelen, om frissc
lucht in te ademen. Ongelukkig is er geen stookplaats, maar 'k ral
u een l,ollepot rbrengen.
Ja, Martin, zei Dick, want 't is hier verduiveld koud.
- Maar breng ik u niet in gevaar?
vroeg Godfried.
- Yoor de jonkvrouw zijn wij allen bereid zelfs't onmogelijke
te beproeven,
heer.
Js, "t is voor de jonkvrouw, zei d,e andere ontroerd. Kom,
Dick,- we zijn nu gevangen, maar willen hopen, dat 't van korte duur

ml zijn.
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En hoe staat het met de feestzaal? hernam de weggelopen
- van de Creil.
knecht
Och, er is daar geen herstellent mogelijk.
- Doe toch uw best, want binnen kort vieren wij de bruiloft
- meester en mijn ûoekomstige meesteres.
van mijn
Gûd geve het! wenste Martin. Tot straks!
-Hij vertrok.
TWEE EN T\ryINTIGSTE HOOFDSTUK.

DE BRUILOFT.
De rovers waren in verschillende richtingen gevlucht.
Maar later op de avond kwamen allen samen in het bos. Er werd
gemopperd en gevloekt.
Jan De Lichte stond op:
Mannen, ik moet een woordje spreken. Er is een kapiteir
- Ge heht mij gekozen. Blijft ge hij die keus?
nodig.
Ja, ja! klonk het.
dan voel ik mij verplicht een opm'erking te nahen.
-'Welnu,
Nu en
dan hoor ik woorden van tegenspraak. Zeket, wij, oveîleggen
de zaken gezamenlijk. Maar het reglement moet gevolgd worden.
Is het zn of niet?
Ja, ja!

- Anders loopt alles mis. Weet ge wie onze verrader is? Niemand- anders dan Bert. Hij sprak mij tegen; ik voelde lust hem toen

neer te stoten; ik spaarde hem. Bijna waren wij door die zwakheid
in de hantlen van 't gerecht, of tenminste sommigen van ons. Natuurlijk zou ik al't rnogelijke beproefd helbben, om de gevangen mak-

kers te redden, maar ge weet, men dringt zo gemakkelijk niet in de
kerker van Aalst als in de kelders van baron de Creil.
Daarom, rnakkers, zal ik verplicht zijn iedere onwillige van kant
te maken.
Ja, ja! donderde het weer.
- Ik eis dus 'blinde gehoorzaamheid. \ilil iemand zieh verzetten, -dat hij het zegge en d,e bende verlate.
Niemand antwoordde.
Ieder ongeluk heeft zijn geluk, dacht de kapitein, die zich nu
- in't zadel voelde.
vaster
Err luidop vervolgde hij:
Wie Bert ontmoet, doodt hem.
- Bert en de graaf! riep er een.
- Beiden zijn veroordeeld!
- Een derde punt, hernam het bandietenhoofd.

-
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