Wordt gij,Iieden nu zot? Ge hebt wel iets anders te doen dan
te vechten.
Wacht tot ge thuis zijt ! Wat mij betreft, ge moogt elkaar
d4n verslinden, maar nu moeten we voort. De reis hegint me lelijk
tegen te steken.
Door al dit gerucht ontwaakte de kleine en ze begon luid te we-

nen.

Gaat ge zwijgen! bulderde de Zigeuner.

Hij

greep het arme

- vast en neep het nijdig in de arm.
schaap
Het kind schreeuwde nog harder en de sehelm schudde het dan
woest door elkander, tierende:
Zwijg, zwijg, of ik dood u!
- Lafaard, ellendige
beul, barstte de vrouw weer los. Vecht
eens -tegen die vent naast u! Dat durft ge niet, vrouwen en kinderen
slaan, dat zijn de heldendaden van Manuel, de Zigeuner!
Brandijzer hail de grootste moeite om de woedende Egyptenaar

in bedwang te houden.
Eindelijk gelukte het hem een schijnfbare vrede te stichten.
We moeten er nu bijna zijn, sprak de bandiet. 't Is lang geleden, -sedert ik door dit bos trok, maar deze viersprong herinner ik
me nog. Door de dreef links bereiken we binnen vijf minutm <<De
I)uif>, waar de oude Betti zeker nog wel achter de toog staat.
Welilra ontdekten de voetgangers de omtrek ener woning.
Ilat is de herberg, hernam Brandijzer. Blijf hier, ik zal zien
of de- man binnen zit.
Het bendelid trok alleen in de kroeg.
Goede avond! groette hij. Wel, Betti, nog gezond en fris,
maar- toch niet meer van de jongsten.
'k Ben geen twintig meer, doch mijn kop is nog goed. Ik zie
hier -voor mij de waardige Brandijzer, of ik zou me schromelijk bedriegen, antwoordde de waardin
Ge hebt een sterk geheugen, hernam de rover, zijn hlik op
- Valens werpende. Gij zijt zeker de beiloelde
ridder
persoon, die om
het kind komt, de afgezant van Baru, ging hij tot de edelman voort.
Ileze knikte.
Uw woorden zijn misschien goud waard, vervolgde Brandijzer.- Of zijt Se stom? Mogelijk ook rekent ge u te voornaam, om
tot mij te spreken. Maar, ventje, we zijn van dezelfde soort, hoor!
Ile zaak \Maarvoor ge hier zijt, is niet geschikt voor of oor der politie,
evenmin als wat ik gewoonlijk verricht.
Ruziemaker! riep Betti.
- Waarom spreekt hij dan niet! Hij kon mij tenminste een
groet- teruggeven.
Waar is het
vroeg Valens op ongeduldige toon.
- |fa, mijnheerkind?
gunt mij toch de eer zijn stem te horen. Ik
heb -die nog vernom,en, en als ik me niet vergis in een bos tussen
I)enderleeuw en Aalst, toen wij een edelman, de grootvader van dit
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gestolen kind, geloof ik, moesten aanvallen. Ach, mijnheertje, \roÉd
maar niet bleek. Ik ben gem spion van 't gerecht, doch een rover in
dienst van Jan De Lichte. Maar ge merkt wel, dat ge ongelijk hebt,
niet oen woordje met mij te willen klappen.
Ridder Valens, uw v{x)rnarne kennissen uit de hoofdstad hadden
u in dit ogenblik eens moeten zien, ze hadden ùeze taal eens moeten
horen !

man.-

Cte

voert de taak van uw meester zeer slecht uit, zei de edel-

't Is of een baron, een graaf tot zijn knecht spreeht. Ik iloe
niets- slecht, vriendschap. Jan De Lichte weet wel, wie hij voor zijn
werk kiest.
Treuzel dan niet lang,er, viel Betti in. Haal het kind!
- Eerst een druppelke, mijn duivinneke. Maar waar is Loile?

- In zijn bed.
- Die sukkelaar!
- Hij is er wel.
- En gaat hij niet meer stropen, of is hij benauwd seilert hij
- gedaante in h,et bos gezien heeft?
die witte
Spot er maar niet meé.
- I)us, ge gelooft ook aan dat spook? IVat vertelt men er ook
van?- Is't niet de schim van een vrouw, die haar kind vermoord en

in dit woud begraven heeft en nu moet ronddwalen na haar

dood,

om de misdaad te boeten?
Ik merk, dat ge die historie goed kent.
- !Vel, dan zal ik wel een eeuw moeten wandelen als ile beul
- zijn henneppen venster heeft laten zien. Betti, als ge dan
mij door
nog leeft, kom ik van tijd tot tiJd een hartversterkertje pakken.
Ge zij't zot... met uw mond. Maar zijt ge nu gekomen om
te babbelen
of voor iets anders?
IVel, ik zal dan de kleine halen.
-Iloch, op ''t zelfde ogenblik werd de deur opengeworpen, en de
Zigeuner stormde binnen gevolgil door zijn vrouw, die Beatrix droeg.
Beiden v,agen bleek als de dood; hun gelaat was vertroldken en in
de eerste ogenblikken waren ze niet in staat een woord uit te brengen.

drie. -

Daar is het kind al! spotte Brandijzer. Er zijn er eigenliik

Egyptenaars !
uit.
- Wit...
wit... starnelde Manuel's
zende.

riep Betti

echtgenote, naar huiten wii-

I)e waardin verschoot van kleur.
Gaa1,

het spel weer beginnen, mompelde

- Wat is er? Yroeg de rover.
- Een witte gestalte kwam
schrokken.
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ze.

op ons af. Nooit heb

ik zo ge-

Onnozelaar!

- Ga zien, als ge me niet gelooft.
- Ja, ga zien, voegde de vrouw er bij.
- Toon nu uw moed, hernam de herbergierster
- dit gruwelijk spook.
bos van

en verlos het

Brandijzer bleef echter bij de toog staan en dronk gulzig het
glas bier dat de bazin voor hern ingeschonken had.
't Is daar weer! klonk het eensklaps.
-Allen
sidderden. Maar hun vrees ging voorbij, toen ze Lode in
nachtgewaad van de voute zagen kornen.
Is het daar weer, herhaalde hij. Er zal dus iets schrikkelijks
getreuren.
De laatste keer, dat de witte vrouw verscheen, was dat
ook zo. De volgende dag viel een hoom hoven op Victor, de kolenbrander. Wiens beurt is het nu? Ach, ach, wat zullen we morgen horon.
Keer terug onder de dekens, ge zult, een valling betrappen
- zal 't eerste ongeluk zijn, zei Eetti ruw tot haar man.
en dat
I,ko ik... durf niet.
- Allo, niet tegenspreken! Gaat ge haast?'t Spook komt nooit
in huis.
Aarzelend klono Lode weer op de voute. Hij legde zich bevend

te

bed.

We zullen onze zaken afdoen, sprak Brandijzer. Zie, heer
vreemdeling,
hier is de kleine. Onze taak is afgelopen, doe gij nnet
het kind wat ge wilt.
Ridder Valens narn Beatrix in zijn arnnen en vol aandacht staarde hij haar aan.
Naar... mama €n papa... kreunde leet arrn schaap.
-Het gelaat was nat van tranerE, die het bruinachtig poeder wegspoelden zodat hier en daar witte vlekken verschenen.
Ridder Valens boog een ogenblik het hoofd van diepe schaarnte.
IIij ilaeht aan de smart der ouders, ginds op het slot van de oude
de Creil, hij tlacht aan de afschuwelijke rol, welhe hij zelf gespeeld
had en nog speelde.
Lang geleden had rnen hern ook een gestolen kind getoond, zijn
neef Godfried, die verdwijnen moest, omdat ile ridder goud begeerde ! En nu lag hier weer €en van Meerdal, een geroofd meisje, en hij
was nogmaals, ofschoon tegen zijn wil, in die iage misdaad betrokhen.
Geef ons wat eten! beval Brandijzer tot Betti.'lVe rnoeten
vertrekken.
En het spook? vroeg de heribergierster.
- Deze avond weer door 't bos! kloeg Manuel.
- Gedrieû:1, wat kan ons dan cleren? hernarn de rover luicl,
- toon sprak toch ook enige angst. Ik rnoet terug:, mijn xnaar
uit zijn
baas
verwacht mij. En als gij niet op tijd bij Jan De Lichte zijt, krijgt
ge uw geld niet.
Ik rnoet nnijn locn hier ontvangen! verzeherde de Zigeuuer.

-
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Ik

geen kroon!

Brandijzer.

verklaarde
- Enbezit
van mij maakt ge geen duit los! voorspelde Betti.
-De Egyptenaar blikte de ridd'er aan.
Zult gij hem betalen? vroeg Jan De Lichte's handlanEer aan
Valens.
Ik betaal niemand.
- Ilat hegrijp ik, hernam de bandiet. Manuel, mijn baas moet
Bij hem dient ge u dus aan te melden. En daarom, ga
u belonen.
mee met mij.
De rnoedige Brandijzer

Betti.-

Durven, durven,

wij

durft alleen niet vertrekken! spotte

durven atrles. Maar gezelschap kort de

tijd. -Geef ons rnaar wat eten, dan zij we w,eg.
Een half uur later verliet het drietal de herberg.

Manuel ware liever gebleven, rnaar de vrees dat hij zijn loon
ontgaan zou, deed hem tot deze nachtelijke reis besluiten.
Men sprak maar weinig. Nu en dan zag de Zigeuner schuw ter
zijde.
Plotseling greep hij Brandijzer bij de arm en riep op gedempte
toon:
Ginds, ginils!
-Ile rover verschrok. IIij keek in de aangeduide richting. Waar'
lijk, daar zweefde een witte gestalte tussen de bomen.
Laat ons vluchten ! kerrnde de vrouw van d,e Egyptenaar.
- drietal zette't op een lopen, en toen Brandijzer het waagde
EIet
stil te staan en eens achter en rond zich te zien, was de gedaante
verdwenen.

De schelmen vervolgden dan hun weg, orn zo mogeliik tegen
de rnorgen de hut van Jan De Lichte te bereilçen.

EEN EN \TIJFTIGSTE

T{OOFDSTUK.

VAN MEERDA.L EN DICK.
We zagen hoe Godfried van Meerdal en Dick te paard het slot
verlieten op de avond van de vreselijke dag. IXun rossen draafden
snel voort.
We moeten nog een heel eindje verder, zei de jonge baron
- dienaar. Dick, jongen, ge zijt altijd een troulve makker ge*
tot zijn
weest en daarom wil ik u wat van mijn geschiedenis verhalen.
Gij rvaart steeds een goed heer, voor wie ik door een vuur
zou lopen.
Nog geen ogenblik heb ik rnijn dienst hier heklaagd. En
de ramp van heden maakt me zo wanhopig als u zelf. Wee, zo ik de
schuldige in mijn handen krijgen kan.
Ik heb wat hoop, onze lieve Beatrix te redden.

-
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Hoop, zegl, ge? Spreek heer, zend me waar ge wilt, ik zal
- tot ik niet meer kan en dan nog wil ik trachten mijn paard te
rijden
bestijgen of te voet te gaan.
We willen deze avond een a)genaamde heks bezoeken.

-Diok trok de ogen wijil op,en.
Een heks? herhaalde hij. Ha, een waarzegster, een wouw
- weten kan.
die alles
7'oals de mensen zeggen, tenminste. Maar ik handel toch verIk r'eken niet op haar toverkunst, want ik denk dat mijn
standiger.

arm kind dan van ons gescheiden bleef. Luister een ogenblik, ik zal
u m'ededelen, hoe ik met Hille, de heks, in k'ennis kwam.
Nu deelde Godfried zijn avontuur mede, toen hii, dank aan Hille,

't

geheim zijner geboorte leerde kennen.
Onze lezers zullen zich herinneren, dat wij ilat in het twaalfde
hoofdstuk verteld hebben. We behoeven het dus hier niet te herhalen.
De dienstknecht luisterde met hevige belangstelling en toen zijn
m,eester geëindigd had, riep hij snel:
Wel, edele heen, als zij u uw ouders aanduidd.e, zal ze ook
van jonkvrouw Beatrix kunnen aanwijzen.
de verblij,fplaats
Misschien.

- Ik twijfet er niet aan.
- Hoor verder, Dick. Ik heb Hille tot heden toe onderhouden
Ik kan haar echter niet bewegen haar hut in 't
uit dankbaarheid.

bos te verlaten. Ze r.vilde daar leven en sterven, verklaard,e ze. Onlangs was ze erg ziek. Mijn vtrourry, de barones, bezocht haar toen.
En in haar wanhoop, vertelde Hille al haar geheim,en. Ze kan zo
min de toekomst voorspellen als gij of ik. God alleen kent de dag
van nnorgen.
Maar nneester, sta rnij toe, dat ik u ondenbreek, z'e heeft u
toch -op de rechte baan geholpen.
Zeker, maar niet door haar kunst. Ze kende het geheim dat
mij omringde,
daar ze ll.el afgeluisterd had in de woning der mensen, die me geroofd hebben. Ze heell het aan uw meesteres bekend.
En \ilaarom gaat ge er dan heen, zo ik het u vragien mag?
- De arrne Beatrix schijnt door Zigeuners of Egyptenaars geroofd- te zijn" Ilille behoort tot dat volk. Dat volk rooft ilikwijls kleinen. Misschien heeft ze een woord opgeyangen, w,ellicht kan ze wat
te weten komen. In alle geval zal ze mij met raad dienen.
E,en goed g:edacht ! riep Dick met overtuiging uit. 't Is haar
- bij de Zigeuners te gaan en ze af te luisteren; rvaar
mogelijk
woont
ze?

Idiet ver Yan

Velzihe.
- Dus in d'e streek
van Jan De Lichte.
- De geboortestreek, maar de ellendeling vertoont er zieh niet
meer.- De Zigeuners echter wel, welke voortdurend de roverhoofdman
bezoeken.
.tn,

ùa t

ken is?

En denkt ge, heer, dat Jan De Lichte in deze misdaad betrok-

Ik weet het natuurlijk niet
- mij diep.
Hij haat
Jan De Lichte is niet

zeker, maar

't is wel mogelijk"

me€r
machtig als vroeger.
- Hij gaat voor niets achteruit.
- Ik zal u niet tegenspreken. Maar ik kan moeilijk aannemen,
- in een tijd als deze, waarin hij verduiveld goed op zijn tellen
dat hij
zo

moet passen, zo'n gevaarlijk stuk zou uithalen.
En lvaarom niet! IIij heeft andere laagheden verricht, even
- kinderroof.
erg als
Helaas ja. Maar toen werd hij in 't geheel niet vervolgd.
Tegenwoordig
echter, denk ik, dat hij alleen aanslagen doet, welke
hem voordeel opleveren.
'lVellicht zal hij ons een losprijs
hij hanilelt uit wraak
- geldzucht. Maar de uitslag is te stellm,
en uit
onzeker. Ik hen er van overtuigd, dat hij de dag van heden alleen misdaden pleegt, welke hern
vast en zeker geld bezorgen.
Doch wie ter wereld is dan in staat om zulk een kwaad te
berokkenen?
riep Godfried ongelovig uit.
Ik heb een ander op of oog! vertelde Dick.
- Spreek!
- Baru. Wie...
- Baru! herhaalde de baron. Baru, die Brusselaar!
- Ja, een der grootste schelmen, die er op de wereld lopen.
- Maar rYaarom...
- Waarom, viel de knecht in, waarorn hij zo laag handelen zou?
- maakte hij van uw afwezigheid gebruik om in het slot
Waarom
te dringen, verrnornd en onder een valse naarn? Waarom... maar ik
spreek tc heftig en dat doet mij vergeten, dat ik mij met zaken bemoei, welke mij eigenlijk niet aangaan.
Ga voort, Dick. Tot mij moogt gij alles zeggen, dat weet ge.
\4/e kennen
elkaar als trouwe vrienden.
Meester, ge doet rne te veel eer aan. Dat maakt me wel een,'

hoogmoedig.
Ge

zijt

een beste kerel. Maar

al te-verkeerd oordeelt.

ik geloof, dat ge soms de menslren

-- Toen ilk onlangs die bedelaar op krukken voor bedrieger uitschold, rnenende dat hij te lui was om te werken en het gemakkelijker vond, de barones door zijn klaagredenen van een arrne vrouw
en ueven schapen van hleke kinderkens, te misleiden, toen bedroog
ik me deerlijk. Ik heb het eerlijli bekend en 'lk heb de ong:elukkige
sukkelaar vergiffenis gevraagd en nog wat... maar dat doet niets ter
zake.
Ge hebt hem een deel yan uw spaarcenten in de hand gestopt.
- Meester!
-
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Js, ge wist niet, dat ik u bespiedde van uit het torenyenster.
- heb ik bij mij zelve gezegd: Dick bezit een hart van goud,
En toen
ik mag die jongen wel in ere houden. En daarom, vriend, zeg alles
wat u op 't harte ligt, al moet ge ook tere onderwerpen aanrahen.
\{elnu, meester, met die bedelaar bedroog ik mij. Maar als
ik beweer,
dat Baru de strop, ja, zelfs het rad van de beul, dubbel en
dwars verdient, dan overdrijf ik niet. Hij haat u, omdat gij de barones huwdet en ge weet, dat oude lelijke ventje, met zijn vel van perkarnent, met zijn ineengedrukte knohenkas, met zijn lange klauwen... maar vergeef mij...ik denk, dat ik weer in de keuken zit...
ge weet, heer baron, dat die verachtelijke Brusselaar d,e jonkvrouw
huwen wilile. Nu vergaat hij van nijd. Hij gunt u niet dat ge zo'n
engel van goedheid hebt gehuwd. God en alle Heiligen mogen onze
meesteres spoedig genez€n.
Baru, zeg ik, gunt u de barones niet. Hij kan uw gel'uk niet verdragen. Hij wil het verstoren. En hoe kon die duivel, dat Luciferswicht, het beter doen, dan door de lieve Beatrix te roven?
De edelman barstte in snikken los.
Ach, mijn God, zoudt Ge dat toelaten?... Zaru mijn arm, arm
kind -in de maeht van die man zijn?
Ik ben een ezel, een dwaaskop... men moest mij mijn tong
- wijile bek schroeien... de oude baron de Creil had gelijh,
uit mijn
toen hij beweerde, dat ik een habbelwijf was... een ratel... een klepper, mompelde llick, zich voor het hoofd slaande.
Neen, neen, zei zijn meester, zijn tranen wegv,egende... ge
zijt -een trouw, een verstandig dienaar. Hoe vreselijk ook uw menig zij voor mijn gefolterd vaderhart, ge mocht ze niet weerhouden. Wellicht ziet sij de toestand juist in en onmiddellijk na ons
bezoek aan Hille, zullen rre een bode naar Aalst zenden, om ft gerecht van die omstandigheid in kennis te stellen.
Wil ik naar Aalst rijden, misschien kunt gij alleen naar de
gaan?
waarzegster
fs beter dat we samen blijvm.
't
- I)an vertrek ik darlelijk na onze teruglkeer, verzekerde l)ick.
- Neen, dan zult ge wat r:ust nemen. Een der anderen... of

ik zelf.

Ik, meester, met uw verlof en niemand anders. Kom, laten
- dieren nog wat aanzetten. Ieder ogenblik is kostbaar.
wij ornze

rf
Hille zat in haar hut. De kater en de kraai hielden de vrouw zoals altijd trouw gezelschap.
Ilacht de waarzegster niet aan sliapen? Had haar uitgeteerd
lichaam dan geen behoefte aan rust? Of woonde in dat schijnbaar
zo ondermijnd omhulsel een sterke ziel?
Hille had verdriet!
379

Deze vrouw, die hier zo eenz,aam leefde, bezat em dochter, die
ze als kind aanbeden had. Het Zigeunerswicht was door de moed,er
vertroeteld en bedorven geword,en, En toen de vader wegtrok om
nooit meer terug te keren, had de bedrogene vrouw haar verdriet
verborgen, om rnet haar lieveling te spelen en te stoeien, haar toe
te lachen, voor haar liedjes te zingen, met haar te gaan wandelen.
H,et lkind was groot geworden. De liefde voor een schone Egyptenaar was in het hart van de maagd geslopen en de man rnet de
donkere ogen €n de gitzwarte krullen had haar zo betoverd, dat ze
hem, ondanks 't geweeklaag, 't. gekerm harer moeder, gevolgd was
op zijn zwerftochten door het land.
Toen werd Hille waarzegster, toen hreeg ze de naam van toverheks. Yelen zochten haar op orn raad en voorlichting te ontvangen
in duistere zaken; jonge mannen kochten van haar middelen orn
het meisje, dat hun hart begeerde, te verkrijgen; rnaagden kwarnen
haar toverkracht inroepen om de verlangde jongelingen op hen verliefd te doen worden; voor zieke mensen en zidke huisdieren werd ze
gerrlepen. Maar onder dat alles dacht ze met, smart aan de geliefde
,dochter, welke haar moeder vergeten had.
En ziet, op deze avond had ze tijding ontvangen van Ebe, zoals

haar kind heette. Maar welke tijding!
Ebe was krank, rneldde de bode, die rnaar enige ogenblikhen in
de hut vertoefde. Ebe was krank 'en haar moeder naoest, bekennen,
dat haar zogenaamde kunst nu machtelaos was. ûch neen, 't was
geen toverij, toen Hilie menig (nens en menig dier uit een zware ziekûe deed opstaan, want ze kende de geneeskundige kracht van vele
kruid,en uit het bos.
Doch kruiden tegen de krankheid van zinnen groeiden er niet
onder de hoge bomen.
Ebe was krankzinnig.
Op dat nieuws had Hille hevig geweend, zodat haar mager liehaam schokte. En nu staarde ze met ogen, die niet rneer door tranen konden hevochtigd worden, in het, vuur.
Ze moest naar haar kind toe... en ze durfde niet.
Ebe, haar enige lieve Ehe terug zien en in zo'n toestand? In
plaats van d,e tedere naarn van <<rnoeder> allerlei wanklanken, of
een waanzinnig gelach moeten aanhoren?
Hille huiverde als ze aan zulk een weerzien dacht.
Ja, de bode had de weg aangeduid, die ze gaan moest, om de
ongelukkige dochter te bereiken. En gaan, lopen, draven zelfs, dat
hora ze nog rvel, daarvoor deinsde ze niet terug.
Ffaar dat weerzien!
Ach Ebe, waarorn wildet ge rreg van mij, lyaarom verbondt
ge u -aan een rnan, die u na de eerste liefderoes als slavinne besehouwt
en behandelt!
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Op

d,eae auond,

had ze t'iiding ontuangen oan Eba. (812. 356)

Zo mornpelde de rvaarzegster en de kraai en de kater zagen irurr
rneesteres verwonderd aan.

Ebe, Ehe, Proe zfit, ge krankzinnig geworden? Is de nean
rnet -zijn dcq'!.kere cgen en giûzriarte krullen uw beul geworden? EIeeft"
hij m rnissehien verlatenu zoals rxrv vacler mij? \x/aarom zï3m wij,
\rroulilen, oir de wereid? ûnn cie Ëalânn€Er heerschapglij te naten oefenen over ons? Om hun slavinnen te zijil?
En Flille mijrrerele vcert, iol,dat een luid geklop haar apschroh.
Ze liet kloppear, ze v/as vocr niiemand thuis. Kan zij raad geven,
nu ze zetrf zo gefolt,crd werd? Bove:lclien" rnen kwant uit eigen belang.
Ja, i'n cle nood sprah rnen schosn, dan vleide rnen haar... maar ïater
in het dorp verjoeg men haar als een sehadetrijtk beest. Dan wierperl
d.e knapen met stenen en riepen de meisjes: I{eks! heks! Velen had
ze geholpen, $raar lvie zcu ræ.edelijden hebben, nu 'ze zelve zo lyanhopig hier neerzat, ten prooi aan een schrornetrijk verdrie'É-.
Elille, cloe open! lelonk het buiten.
- Ga weg, ik wil niemand zien.
- Ilille, ik ben het, Godfried van Meerdal. Doe open.
-De heks sprong op. Voor hem ,o-f voor zijn vrouw was ze attijd
Èhuis. Voor dat edele echtpaar, dat wel medelijden kende, ook voor
een verachte Egyptische, zou ze door een vuur gekropen zijn.
't Votrgend ogenhlik was de deur open.
Vergiffenis! ik herkende uw stem niet. Maar ge ziit be- ge weent. Toch geen onheil, hoop ik.
droefd,
Een schrikkelijk onheil. Ze heb,ben mijn kind geroofd, sprak
van -Meerdal diep ontroerd, terwijl hij de hut binnen trad.
Beatrix! gilde llille. Beatrix gestolen!
-Dick vertelde, wat er die middag gebeurd was. De waarzegster
scheen een ogenblik haar eigen smart te vergeten.
-- En nu hoop ik op uw hulp, zei de lraron, toen Dick zijn verslag uitge,bracht had.
IIille zag verwonderd haar vcorname bezoek€r aan.
Op mijn hulp, herhaalde ze. Ge weet toch, dat mijn waarzeggerSkunst...
Hie niets vermag, volledigde Godfried. Ja, dat weet ik. Maar
Iaat -mij uitspreken. Naar het schijnt zijn de rovers Zigeuners.
Weet ge dat zeker?
- Getuigen bevestigen, dat een Egyptisch voerman met zijn kar
nahij- mijn slot geweest is en wel omtrent het uur, waarop Beatrix
verdween. Ook de man, die aan mijn meid Flora een aalmoes yroeg
en haar door een of ander poeder bedwelmde, was een Zigeuner.
Ilat zijn tenminste bewijzen, hernam llille. Ons volk wordt
- vals beschuldigd, ofschoon er, ik moet het trekennen, scheldikwijls
rnen onder lopen.
.- Welnu, orndat Eg5rptenaars de schuldigen blijken te zijn, kom
ik uw hulp inroepen, vervolgde de edelman. Ach, Hille, doe wat" ge
?;.9z

kunt. Mijn vrouw ligt doodziek te bed êrL z€ z&\ de slag niet overleven, zo we haar onze lieveling niet kunnen vertonen.
De waarzegster dacht aan Ebe.
Ik kan de smart der barones begrij,pen, mompelde ze stil.
Mij,n- kind is ook... maar waarom dat te vertellen? Ik zal mijn lceil
wel alleen dragen. Ik ben oud, mijn dagen zijn geteld. Maar zil rrjn
jong. .Ia, ik rnoet hen helpen. Toen ik hier ziek lag, verlaten, van iedereen, krvam de edelvrouw zelve om mij ibij te staan.
Ik ga mee naar het kasteel, sprak ze luide, nnaar op één
voorwaarde.
Vraag alles wat ge vrilt, eis de grootste beloning.
- Houd op ! Vroeger aanbad ih het geld. Nu haat ik het. trk
- van geen loon.
spreek
Welke voorwaard'e bedoetrt ge dan? Ze is bij voorhaat toegestaan.
Morgen moet ik een reis doen. Ik zou will'ent dat ge m,e naar
mijn -bestemrningsplaats deedt voeren. Dan win ik de tijd uit, clie ik nu
verlies door met u mee te gaan. Ik ben thans gereed. Zijt Se te paard?
Ja.

- Dan klim ik achter de knecht.
- Gij te paard! riep Didk verbaasd.
- Ik zou het rnisschien nog van u winnen, jonkman, als we
- hardst reden. Doch't is nu geen ogenblik om over dat alles te
om ter
spreken. Ja,

wilt.

ik klim achter u en jaag dan uw dier

zo snel ge maar

De ruiters vlogen in gestrekte tlraf naar het slot terug. Van
Meerdal hoopte, dat hij zijn binnentreden iemand zou jubelen:
Beatrix is terug ! Men heeft haar gevonden. Ze is gezond
en wel.
Yergeefse hoop echter. Daar binnen heerste nog altijd wanhoop
toen de reizigers van hun late tocht terugkwamen. Stil begâf de
kasteelheer zich naar boven. Op de tenen sloop hij in de kamer zijner
vrou\il. Gelukkig, de kranke sliep. Daar in de hoek stond een klein
bedje, helaas! het was leeg.
Âls een kind gestorven is, dan kan rnen nog zijn graf bezoehen,
dan weet men tenminste, dat de kleine ingeslapen is om in een beten
oord te ontwaken. Maar nu... dat bedje was leeg... en waar bevond
zich Eeatrix? Waar, waar? En zo ze nu spoorloos verdrvenen bleef?
Indien alle opzoekinge;r vruchteloos waren?
AI deze gedachten folterden de tbedroefde vader, die met ontzetting overpeinsde, hoe ook zijn eigen rnoeder tot aan haar laatste snik
op haar zoon te vergeefs gewacht had.
De liefdezuster zat roerloos bij het bed, haar ogen op de kranke gevestigd.
Van iWeerdal voelde zich gerust, nu hij wist, dat zijn gemalin
onder goede bescherming was.
383

IIij daalde terug in de keuken, orn een bode naar Aalst te zenden
en verder met Hille 't onderzoek uit te breiden.
Dick is naar de s',ad gereden,
Wouter aan zijn mees- deze !n ele keuken hwam. FIij,r'ertelde
ter, toen
zei, dat gij wel wist lyaari-)in.
Die trouwc dienaar! mornpelde de baron ontroerd. Vrcuw
Hille,- vervolgde hij tot de rvaarzegster, welhe enige ogenblikker: op
een hank uitrustteo ga eens tnee naar Flora. Dat is de meid, die eïr;or
de schelrn bedwelmd werd.
De Zigeunster volgde de heer des huizes naar boven.
Als een mens wanhopig is, rnoet me,n veel door de vingers
zien,-zei Agatha, de oude meido op grommende toon, toen de barqn
de keuken verlaten had. ,Als dat ligyptische wijf hier niet voor mijn
ogen enige nninuten geleden op de bank zat, zott ik het nï,et gehven,
dat onze rneester zulk gespuis in huis haalt.
De oude schudde het hoofd.
Als er morgen veetr goud en zilverrverll geroofd is, moeten we
niet -verwonderd zijn. Da.t noem ik nu de benden van '"t gilde der
liangvingers binnen halen! De baas, die helse Jan De Lichte
-. de
zal niet ver af zitten..
duivel hale hem met al zijn handlangers
- Dina, de jonge ttreerDie vrouw is een rvaarzegster, vertelde
ne, w,elke
slechts met moeite de slaap verdreef.
Ile vaak doet u zulh een onzin klapp'en, bromde Agatha.
- Dina heeft gelijk, verzeherde Wouter. Ih heb dat wijf nog

gezien.

Dina heeft in uw ogen altijd Selijk. Als ze wit zwart noemt,
- ook kleurenblind. Een waarzegster?
Een dievegse, ia, een mezijt gij

deplichtige van de grote roverkapitein.
AIs ge 't niet gelooft, hernam derknecht, moet, ge haar straks
maar- eens uw hand tonen. Ze zal u de toekomst voorspellen. En dan
weten wij nneteen, of we nog lang met u geplaagd zullen blijven.
Ge rnoest u schamen, leegloper! stoof de bejaartle meid op.
Zo"n-ongevoelige Judas, zo'n mensentreiler zit daar te spotten als.
wij allen in droefheid verkeren.
Men zou het van u niet zeggen! plaagde Wouter. 'h Wed, dat
- noen van uw zieke meesteres nog krvaad verteld hebt.
ge deze
Dat heeft ze ook, vertelde Dina, die nu klaar wakker scheen.
- Leugenaanster! lastertong!...
- Hebt gle niet beweerd, dat mevrouw beter zou gedaan hebbem, op haar kind te passen dan naar Jan en alleman te lopen, dan
voor ziekenoppaster te spelen? vroeg de jonge meid.
Adellijke darnes doen dat ook niet.
- N6gn, die rndken hun dienstboden het leven lastig. Gij zoudt
dat -dubbel en dwars verdienen, maar wij w,erden er dan ook mee
geplaagd, hernam Wouter. O'nze meesteres is esn engel op aarde en
gij met uw veni.jnige tong kunt n!et, laten uw vergif naar haar te
spurilen. De heer moest u vierkant, aan de deur zetten.
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