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OP ZONNEBEKE
Tusschen Yperen enPasschendale ligt het schoone dorpjeZonnebeke,

dat ten tijde van ons verhaal een \À/o€st aanzien had. Te midden van
een overgroot woud lag een ridderslot, dat sinds lange jaren door zijn
meesters niet meer bewoond werd. R.ondom het overoude kasteel' dat
vroeger een sterke vesting was, lag een park met hier ea daar reusachtige eiken Alles geleek echter één wildernis i de paden, door allerlei

struikgewassen overgroeid, waren onbegaanbaar. Het kasfeel zelf maakte
een somberen en akeligen indruk. Het metselwerk was verweerd, de
vensCerluiken waren gesloten, wilde wijngaard verborg schier de ramen

achter zijn welige ranken en roestige ijzeten staven versperden den
ingang.

Midden in den vnrchteatuin, die iets beter onderhouden was, stond
huic dat Coor den beheerder van het goed betrokken werd.
De aanblik van het verwilderde park en het verwaarloosde en
vervallen kasteel, duidde genoegzaam aaa, dat daar een menschenhaÉer
moest vr'onen, De man, aan wien het beheer van het slot Zonnebeke
was toevertrouwd, scheen nog in de volle krasht van zijn leven i het was
een hooge en forsche gestalte, Bii hem woonde een beeldschoon meisje,
daf hij liefhad als zijn eigen kind. Onbegrijpelijk was het dan ook dat hii
het meisje geen vriendelijker woning verschafte, waar het slechts van
zijn wil afhing het park van Zonnebeke ia een q/aar paradijs te her.
een stevig

scheppen"

Er lag echter een schaduw over het breede voorhoofd van den man
en als ziin blik niet noet welgevallen op de mooie jonkwouw rustte,
staarde hij somber voor zich uit, droeve getuigenis afleggead van treurige gedachten. De nan leidde een raadselachtig en geheimzinnig leven.
Nooit kwan hij buiten het park en had geen omgang met de overige
dorpelingen. Nimrner trof men hem ia << De Gulden Kroon >> aan, noch
zag men hem ter kerke gaan.
Vroeger gebeurde het wel eens dat hij van den ouden dorps.
pastoor bezoek ontving, doch sinds eenigen tiid liepen wonderbare
geruchten onder de dorpelingen. Op zekeren dag had een kleine iongen,
die de koeien hoedde, gezien dat eea neisie het kasteel werd binnen.
gebracht en toen de pastoor een volgende maal zich bii den bervaker
aanbood, werd hem ruw de poort gewezen. Sindsdien mocht niem.and
meer het kasteel betreden en als een nieuwsgierige het durfde \il/agen aan
de parkpoort te kloppen, werd hij barsch afgewezen.
Daar men giste naar een reden voor het zonderlinge gedrag van den
bewaker, en men er geen vinden kon, deden allerlei geruchten de ronde.
Men vertelde zeer wonderliike dingen over de schoonheid van het naeisie

dat met hem tot een eeuwigdurende gevangenis veroordeeld
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scheen.

Men zegde dat het meisje geen geluid kou voortbtrengen' dat hare tong
verlamd was, haar geest verstompt' in ééa woord dat zii idioot was i
anderen beweerden dat zii paardenvoeten had en dergelijke meer. De
ongerijmdste zaken werden het eerst geloofd i mea zei zelf.s dat het er
spookte en des nachts de zwafie geesÉen er hun sabbat vierden.
De avoad was ingevallen. Het rneisje zat aan het spinnewiel en
neuriede zacht eerr liedje. De oude man keek naar buiten, naar de
kruinen der boosnen, die zich donker tegen den met sterren bezaaiden
hemel afteekenden.

sprak het meisje, eensklaps haar snorrend wieltje stil.
- Vader,
houdend,
vader, gij ziet er heden zoo somber uit
De man antwoordde net. Zii stond op, ging naar hem toe en legde
vertrouwelijk hare hand op zijn schouder.
sprak zij opnieuw, terwijl ziiharc hand over zijn lokken
- Vader'
liet gaan,
waarom zijt gij heden zoo treurig ?
Kaatje' zei de man, ik weet het niet, maar ik heb een gevoel of
- iets onaangenaams
gebeurea zal.
er heden
Kom, kon vader, gii windt u steeds op door hersenschinmen, en
- niet goed op uvyer ouderdoa.
dat is
la, kind, doch het kan niet anders, miin harÉ is gebroken en
alles-in mij doet soms zoo'n pijn.
Kaatje drukte een liefdevollen kus op ziin voorhoofd.
tiid zal alles wel doen slijten ea vergeten.
- De
Dat nooit, kind, nooit, nooit Ik war nog een iongeling, blii en

levenslustig;
alles lachte mii tegen en opeens werd alles gebioken en
vernield. Vele iaren zijn sinds vergtreken, niln zwarte haren ziin gnjs
geworden en nog vind ik geen rust, integendeel, alles schiint mij somber.
der en meer dan ooit gevoel ik de smart, die als een vloek over heel
miin leven heeft gerust.
Kaatje had een arm orn zija hals geslagen en trachtte hem te
troosten. De grijsaard schudde evenwel het hoofd.
sprak hii, dat gaat nief, kind. Het ziin harde tijden die
- Neen,
wii thans
beleven, ontzettende gebeurtenissen hebben in de laatste jaren
plaats gegreper. Ons volk wordt opgeiaagd en geslagen en de oude
loze* kan geen_deel aan den striid nenen. Het kasieel, dat woeger aan
lgdewijk van Nevers toehoorde, is sinds eenige maanden verkoéht aan
Gilbert Matheiissen en dit schijnt mij geen gunstig voorteeken; lnen
zegt dat hii een der hardnekkigste vilanden vàn de-gemeentelijke vrij.
heden is en ik haat dien man zonder hern ooit qezien-te hebben Heden
heb ik een-akelig voorgevoel van iets verschriitkelijks en zelden heeft
miin gevoel mii bedrogen.
Plotseling wqd er heftig aar de parkpoort geklopf. lozef schrok
uit zijn sombere droomen op.
gii niet _open doenl vader ? woeg Kaatje, het zullen
-- Wilt wezeû die
weemdelingen
verdwaald zijn er eed schuitflaats zoekea.
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\Mijs hun ten ninste den weg naar de herberg << De Gulden Kroon
wanneer gij ze hier niet wilt binnen laten
Binnen laten ! lachte hii bitter en ziin argwanende blikken
- uitvorschend
rustten
op het meisje, dit zotdt gii misschien wel willen,
het is een kwelling altijd met mij alleen te ziin
Ik wenschte het om uwentwille, opdat gii u niet immer aan die
- gedachten zoudt overgeven, die u verteren ! antwoordde Kaatie
sombere
zuchtend. Beproef het toch u te verstrooien en met uws gelijken om te
>>n

gaan.

mij zouden kunnen bedriegen en mij het laatste wat ik
- Opdat? zii
heb ontstelen
gaf hii bitter ten antwoord. Opdat ze rt vaî mii zouden
kunnen ontrukkèn, zooals zii eens uw moeder van nii ontrukten. Opdat
ik wegrotte als een verlaten boom in het moeras ? Doe zelf open, ga
heen, lach met de lieden ea bespot, evenals de anderen' miin grijze haren

zaliku

Vader, riep het meisie, houd op. Gii ziit onrechtvaardig. Nooit

verlaten, nimmer u verdriet aandoen. Vergeef mii dat ik onwillekeurig de herinnering heb wakker geroepen. Neen, ik wil geen menschen
zien, omdat ziju en ook mij kwaad gedaan en ons hart gebroken hebben.

Het kloppen werd met zoo'n geweld herhaald, dat lozef,,

een

verwensching uitsfootend, zich aan de omhelzing van Kaatie onttrok.
Met de honden zal ik ze wegiagen, als het weder nieuwsgierigen

ziin,-die het late uur als voorwendsel gebruiken, om hier binnen te
dringen. De duivel ï/ees ze zeker den w€g naar hier ? Dat ziin geen
verdwaalden, het ziin schurken die naar u zoeken, maar ik zal hun de

tanden toonen.
Hij nan de sabel van den wand en snelde naar buiten.
|ozef' oude wolf ! klonk het buiten, wilt gij open doen
- Hola,
of moet
men de poort intrappen om u in trw hol op te zoeken ?
maar geduld, antwoordde loze*. knarsetandend van woede,
- Heb
ik schuif
de grendels al terug on u den schedel te verbrijzelen.
De poort knarste op hare hengsels, fozef opende ze slechts ten
halve en wilde zijn zwaard door de opening steken om den ontijdigen
bezoeker te bedreigen. Bijtijds herkende hii de kleuren van zijn nieuwen
meester en deinsde verschrikt achteruit.
zijl gii? woeg hij getroffen.
- Wie
Doe open, er komt bezoek, fozef. Kent gij dan |an Vernieuwen

niet meer ?

Genqeg om te vragen hoe het komt dat gii nog niet aan de
galg -hangt. Wat wilt gij hier ? Het slot van Zomnebeke is geen herberg
voor lieden van uw slag.
Zwiig en laat me binnen, of moet ik mijn zvraard gebruiken, als
ik op- bevel van uw rneester kom ? Ziit gii het moede intendant van
Zonnebeke te zijn'? Maak ijlings de mooiste kamer in het slot gereed en
bedden voor de ionkvrouw en voor ons.
De mooiste kamer, lachte |ozef bitter, zoekhaar zelf., misschien

-
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|ililï

((

Heb maar gedÉ14 > antwoordde lozeL., (Blz, l9E)

vindt ge er eeo waaf geen vleermuizen in nestelen. Maar zeg mij,
fluisterde hii, toen hrj zag dat een andere man een paard bij den teugel
leidde waarop een neisje gebonden lag, is de ridder krankzinnig gewdrdsn, dat hij een meisje naar Zonmebeke zendt ?'Weet hii dan-nièt, dat
sinds twintig jaar geen voet het kasteel betreden heeft ?
:- fuist daarom zendt hii de ionkvrouw hierheen Zii moet voor
de geheele wereld verborgen worden en daarvoor is dit oord zeer goed
geschikt. Ik heb het hem aanbevolen.
Daarvoor moge u de duivel loonen I bromde lozef' terwiil hii
de parkpoort
weder sloot en met aieu\ilsgierigen, wantrouwenden blik
de jonkvrouw mousterden die, in een ruitèrskleed gehuld, angstig rond
zich keek.
Kaatje was niet weinig verbaasd, toen zij haar vader met weemden
zag terugkeeren, en haasffe zich het meisje hare diensten aan te bieden,
terwijl lozet zich met de opgedrongen gasten naar een nevenvertrek
begaf en morrend de bierkrsik vulde.
trk zeg Et sprak ]an Vernieuwen, toen bti lozef de zaak uiteen.
- had,
gezet
dat hij geen beter toevluchtsoord voor de ontvoerde zou
kunnen vinden. Gij hebt geluk, want de ridder is waanzinnig verliefd
op de joakwouw, en zal u elken wensch toestaan, dien gij hem voorlegt
De overleden gnaaf had nochtans plechtig beloofd, dat hæ
- van
kasteel
Zonnebeke nooit weder zou betreden worden ! antwoordde
|ozef somber.
De oude graaf is sinds lang dood en ziin zoon fodewijk van
Male- schonk het kasteel aan ziin trouwen Matheùssen. \Milt ge dat hij
een dwaze belofte, van iemand dien hij niet eens gekend hee*t, zai
nakomen ? Is het niet genoeg, dat hij iarêa lang er nièt naar gevraagd
heeft waar de inkomsten van Zonnebeke blijven ; dat hii a ziii kastèel
Iiet' als u/aarÉ gij er heer en meester van ?
-1- Ian, hernan lazeL gii weet dat het geen eenvoudige belofte
was, die de ovededene mii deed, maar dat het een heiltge schuld was die
hii vereffende omdat ik de arnae [Irsula er niet heb van teruggehouden,
zich in hare schande te berveenen, terwiil ik den schurk, -die haar
verleidde, onwillekeurig hielp.
dwaas, lozef 1 ik was toen een knaap en bezat niet
- Gii ziit een
het vertroutryen
van den graaf. Ik was het, die er u van terughield hem
den dolk in het hart te stooten Hadt gij het gedaan, gri zoadt hier niet
meer op Zonnebeke zitten, naar gestorven ziin aan de galg.
God gave, dat het zoo \trâr€r dau was mijn mes met zijn bloed
besmeurd geweest.
Vergeet de oude geschiedenio gii hebt thans lfrsula's dochter;
als ik- goed gezien heb, een engel van schoonheid. Met de schatten, die
gii gespaard hebt, is zij een graaf waardig.
gezien hebt. ]an, gii kent
gii haar gezi
- Gevloekt zij het urrr wâârop
niet Kaatje
te naderen, ik wil niet,
ie te
lozeii van der Loren \M.ug het niet
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zii mii ook ontstoler wordt, hetzij door een graaf of een ander.
Bewaak haar, zooveel ge wilt, ik denk.nog ot geen vrouv/'
Maar- gij nooet de ionkwouw goed weten te verbergen, want vond men
haar, dan joeg de ridder û van Zonnebeke en gij zoudt uw Kaatje dan
dat.

niet langer uceer kunaen opsluiten. IIii zou rekenschap vragen over de
inkomsten 'van Zonnebeke en terwijl ûren u gevanget zou nelnen, zou
uw dochter bii anderen onderdak moeten zoeken.
somber;
Niemand zal haar vinden, verlaat u daarop, zei
- anderen ook lijden, zooals ik geleden heb, wat gaatJozef.
ruogen
het mii aan,
M.aar zal uw gezel ook zwiigen ?
Dat zal bij, hij is betaald en weet dat ih er niet mede spot.
-[Iet gesprek werd afgebroken door het binnenkomen van \À/illem
Kalfskop, den gezel van |an Vernieuwen |an was er van overtuigd
dat lozef' na z{jn bedreiging, er voor zorgen zoa, dat het meisje goed
verborgen werd gehouden.
Toen ]an den volgenden morgen' na beloofd fe hebbeu eenige
vertrouwbare dienaressen voor de jonkvrouw te zallen zenden, met
Willem het kasteel had verlaten, trad |ozef in het vertrek van Kaatje,
om de.hen toevertrouwde te leeren kennen, zij, om wier wille men zijn
rust en eenzaarnheid had gestoord.
ln ziin hart smeulde de haat Een luim van Gilbert Matheûssen
maakte hern tot helper van diens ondeugd' voerde een offer der zondige
lusten aan de ziide vaa Kaatje en maakte haar tot dienstmaagd eener
gevallen wou!il.
Kaatie nroesÊ een weelnde vrouw dienen en haar naeesteres noernen i
een vrouw die wellicht de farniliebanden verscheurd had' door haar
ouders vervloekt was en, door goud en zoete woordjes vedokf, haar eer
aan haar verleider had priisgegeven, Een grooter ongeluk had hem
niet kunnen treffen. Hij sidderde bii de gedachfe dat ook in Kaatje de
begeerte zou onfwaken, dat zij van de lippen der jonkvrouw het vergif
zou instrurpen, dat deze verdorven had. De arme n.an kende het ver.,
leden van Kaatje niet ; hii wist niet, dat zii in den schandpoel was
ondergedonapeld gewordea. Zekeren dag had rnen haar naar het kasteel
gezonden met een woordie van Llrsula, hem bezwerend in naam zijner
eerste en laatste liefde het neisje aan fe ûemen en te verbergen. En
de arne man, die eennoaal door den graal zijn bruid had zien ontstelen,
was tot in het diepst zîjnæ ziel gefroffen. FIij herdacht, dat zij,Ilrsula,
geen schuld aan haar schande droeg, dat zij in een valsfrik was gelokt
en daarom nan hii Kaatje bij zilch, verborg haar, verioeg de berxroners
van den omtretr< vau het kasteel en bracht al ziin liefde over op het
ongelukkige neisje.
Kaafje had, dank zry de wonderbare kruiden der heks, de gezand.
heid teruggekregen i van Gerard Colpaert had zij niets meer vernomen
en zii huiverde bii het denkbeeld wat de arme jongen om haar zou lijden.
Toen lvzef de kamer binnentrad, trof hem een aanblik die al ziin
201

vrees bevestigde. Beide meisjes sshenen reeds innig verfrouwd met
elkander ; zij hadden de armen om elkanders hals geslagen en waren in
een vertrouwelijk gesprek gewikkeld. Doch nauwelijks had de jonkvrouv/ hem bemerkt, of zij sprong op, snelde op hem toe, greep zijn
haad en bracht die aan haar lippen, hem snaeekend ook voor haar een
vader en beschermer te willen zijn.
IIij had haar van zich willen stooten' maar vermocht het niet. Hij
had zich voorgenomen de jonkwouw met koude hoffelijkheid te begroeten, haar doon strenge waakzaamheid het verblijf op Zonnebeke
ondraaglijk te maken. Nu dacht hij dat er misschien eer beter middel
v/as' oln zich van deze gast te ontdoen.
|onkvroaw, zei hij, terwijl hij zijn hand wegtrok' gii vergeet dat
- dienaar
gii een
van den ridder voor u hebt, die al uw bevelen te vev
vullen heeft en alleen niet mag toesfaan, dat gti met de buitenwerelô
waaraan de ridder u onttrokken heeft, verbindingen aanknoopt. |an
Vernieuwen heeft mij gezegd, dat de ridder bevolen heeft geen kosfen
voor u te sparen, om u door een goed leven te vergoeden, wat gij door
de vrijheid missen moet. Ik zell zal eene kamer voor u in het slot gereed
maken. Weldra zalhet noodige personeel aankomen ; gii zult behandeld
worden, alsof gij de bruid van den ridder waart.
Het meisje hief het hoofd verbaasd op.
De
van den ridder 7 vraeg zij.
- Welbruid
zeken Het is immers in die hoedanigheid dat men u hierheen-heeft gebracht, zei lozeî. schampen

Zeg man...
-Maar
het meisie bedacht zich, zij z\À/eeg. Misschien had de ridder
dit genrcht laten uitstrooien, om haar met meer hoffelijkheid te doen
behandelen. Evenwel raakte zii een ander punt aan.
'Waarom moet ik dienstboden hebben ? woeg zii. lk wil niet
door vreemden gediend worden.
fonkvrouw, zei.de |ozef eenigszins verwonderd, het zou dwaas
ziin -van de gunst van den ridder geen gebruik te maken. Gij denkt
misschien door bescheidenheid hem te bewiizen, dat gij hern niet om
zijn' rang liefhebt. 'Weet gij nog niet dat de-liefde vai den rijken noet
verkwisting pronken wil ? Weet gij niet dat men een edelmanr Zooals
Gilbert Matheûssen, die naast den graaf de eerste persoon in het land is,
door uiterlijke vormen boeien moet ?
.Het meisie sprong bij hef hooren van dien naam, bleek van ont-

roerlng op.

IIoe

gii,

zegt
Gilbert Matheiissen !
- lu, ionkwouw
!
- Hoort dit slot dan
niet toe aan ridder 'Walter van Enghien ?
- Dien ken ik zelfs niet.
- O, God ! zuchtte het meisje, terwijl zij de hand aan het hart
- dan ben ik in een valstrik gelokt.
bracht,
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la, dat is het einde van al die minnariien' sprak !ij' men laat
zich -eerst door schoone woorden om den tuin leiden' men kriigt smaak
in 't genot, om weldra tot het besef te komen dat men bedrogen werd.
Dat is het lot van vele meisjes en daar is niets aan te doen, wanneer
zÀi zelve niet anders willen.
' De jonkvrouw staarde hem wezenloos aan' zij verstond niet wat
tij zeide, had in het eerste oogenblik geen besef van hetgeen gebeurd
was. Zii was ijselijk bleek en haar lippen trilden van angst' toen zii
'den naam uitsprak van Gilbert Matheiissen.
De oude bewaker kreeg medeliiden en de gedachte kwam een
-oogenblik bij hem op, dat hii niet voor een dier gewone meisjes stond
'op wie hii doelde' maar wel voor een diep ongelukkige, voor een
geschaakte.

Maar neen' mompelde hii geschaakt werd zii niet, zii kwan hier
ait wiien wil. Zii was wel op het paard gebonden, maar dit diende voor
alle zekerheid, opdat zij gedarcnde den snellen rit niet tegen den grond

^zou worden geworpen.
Het meisje was eensklaps opgesprongen en liep naar lozef.1oe.

l\l[31, sprak zij, zeg mij de volle waarheid, in naam van
wat -gij op de wereld liefhadt of nog bebt, zeg mii de waarheid.
'Wat hebt gij mij te vragen ?

alles

- 'Wien hoort deze burcht toe ?
- Aan Gilbert Matheiissen
- Ziit gii daar zeker van ?
- \Mie anders dan ik' die sinds iaren dit kasteel bewaak, zov a
- beter kunnen inlichten ?
'daarover
gii wel overtuigd dat het slot niet aan Lodewijk van Male
- Ziit
behoort
of aan zijn neef 'Walter van Enghien ?
Deze
heb ik.
- En watzekerheid
is dit dan ? woeg het meisja
-Zii haalde uit haar zak een briefje dat. zij aan lozef. overhan-

,digde.

De man bleef bedremmeld staan.
lees dan toch, man I Ziet gii niet dat ik op een vuur
- Maar
mii dreigt te branden ?
sta, dat
Ik leerde nooit lezen, antwoordde hii.
- Goed, zoo zal ik het voor u doen.
-En zij las :
<< Livia Yoens wordt dringend verzocht, beide lieden' op wier
'trouw
- ik staat
kan maken, onmiddellijk te volgen Zii zullen haar naar
een ouden burcht brengen, waar zij eenigen tijd in zetr<ertrreid zal. zijm,
want Gilbert Matheiissen heeft op last der gravin eenige mannen uitge.
.zonden om haar gevangen te nenren of te dooden. >>
werd erg somber.
)ozef
'Wie heeft dit briefje geteekend ? woeg hij.

-
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\Malter van Enghiea"
Kent gij het rchrift van den ridder ?
Ja._Het is he1 ziina Gj ziet duc weJ dat de jongelingr die mii
deze woorden schreef en op dit oogenblik bij den graaf van Vlaanderen
was_, zekor van zijne zaak moest zijn, anderu zou hii mij niet in den
muil van den leeuw voeren.
À{^
I zei lozeft. Gij zijt in ecn valstrik gelokt en het doet
- leedmeisie
tnii innig
dat ik u gisterenavond niet spralc
qii doet ndi schrikken, man ! Zeg nii wat ef, gebeurd is.
- Luister,
meisje, v(x)r uw behoud wil ik alles wagen. Ik weet wat
wachten
staatr zoo ik u laat ontsnappen of bet-geheim verklap.
fgj
1"
Dôch liever fit, dan medeplichtig te wor'dân aan een"schurkerij. dé
mannen, die u naar hier brachten, waren medeplichtigen van Gilbert
Matheiissen ea het is in zijn naam dat zii aij strenge bevelen gaven.
De kerel heeft in alles voorzienr ook dat men u iot hieizon achterv:olgen"
want hij ga! bevel dat, zæ ie-and het kasteel kwam onderzoe[en,
het mocht de graaf zeJl z,rja zii t aiet mochtea vinden
noet van hier, oamiddeltiik van hiec ! riep Livia. Zoo Gilbert
- Ikviûdt
mii hier
zal hrj mij belagen en dooden.
Laat er van komen v/aÉ er vaa wil I zei de eerlijke loze[., maar
ik wil- niet ten grave gedrager worden, beladcn met dezê boevenstreek.
Gij moogt gaan.
Livia sloe_g op ^den man een daakbaren blik en maakte zich gereed^
om te vertrekken. Op hetzelfde oogeablik trad Kaatie weer binnen en"
naderde verschrikt haar vader.
lVut is er gaanden Kaatje ? woeg deze fuzotgd.
- Jan
is aangekomen met zijn makker en 't vuur dat in hun oogen
- scheel
blgqL,
mii onheilspellend te wezen. Jan zat rnii achterna en
wilde mij te lijf.
ellendeling ! riep |ozef bleelc van woede. Zeg, Kaatje, waar
- De
bevindt
hii zich ? _- Ik stond op 't voorplein naar de bloemen te kiiken, toen beideo.
eensklaps voor mij stonden, hoe, weet ik niet t ik had de parkpoort niet
zien opengaan. Toen trad fan op mii toe en wilde mij in ziin arlneû
sluiten, ik heb hem een klinkenden sla! in't gelaat gegeien,
_ :- Goed gedaan, kind. De mannen kennèn de wegen en zullen langs
het kleine pooitle, ginds onder het groene lcof verscËolen, ziin binnei,

-

getreden...

Hij

wendde zicL tot Livia.

rût gii nog enkele uren moeten uitstellen, ik moet
de kerels
onder de hanil krijgen en hen onschadelijk maken. Ànders
gaat het niet.
vader ! riep nu Kaatie. Gaat de jonkwouw reeds henen*
- I{o",
tru, kind, zii moet de schande ontvluchtên.
- En zal zii buiten het slot veilig zijn ?
-
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denk van wel, in ieder geval veel meer dan hier in ditoudehol.
- Ik
Vader, za Kaatje, indien men haar niet meer vindt, zal men
zelf gevangen zetten, En wat zal er dan van mij geworden ?
u misschien

Deze opmerking trof lozef.. H;ij scheen een oogenblik besluiteloos
en zei toen :
Kaatie, ik ben reeds een oud man eû orn 't leven geef ik toch
geen-zier ; het ware misschieu een geluk dat lozef. naar het andere rijk
kon verhuizen. 'W'at u betreft, gii moogt hier niet zonder steun worden
achtergelaten, Gij zulÉ nef de jonkwouw gaan en haar brengen waar
zij wezen wil. Ik heb in mijn dagen geld genoeg gespaard ona u hef
leven onbekommerd te rnaken. trk g. naar de twee schurken, gij kunt
intusschen twee flinke dravers gereed houden en binaen enkele uren
kunt gij van hier weg.
En gij, vader ?
- Ik ? Bekommer
u niet om mii.
- Zæ gij niet gaat,
wil ik ook niet weg.
- Het zii daa aoo. 'Washt
mij in het huis waar moeder Geerfrui
eens -woonde. Den derden dag na urv vertrek zal ik bij u, ziin
llij voegde er binnensmonds bii I
Zoa 't niet wezelr mocht, dan zal lozel's liiden geëindigd iijn.
-Livia
Yoens \ilas spoedig gereed i wat Kaatie befreff, deze had
niet veel mee te dragea. Eenige oogenblikken later wareû zii reisvaardig
en wachtten in de huiskarner op lozef.
Tot haar groote vervrondering kwan deze niet. Kaatje maakte
zich evenwel niet ongerust ; hij had immers gezegd dat hii de twee
schurken zou onledig houden, het was dus slechts een kwestie van tijd.
Livia was niet gerust. Er knaagde iets aan haar hart, waawan zii
zich geen rekenschap kon geven. Eensklaps sprongen beide meisjes v€rschrikt op, zii hoorden aan de parkpoort een rumoer van stemmen,
gevolgd door wapengekletter. |ozef stormde even later de kamer binnen
met angstige bli}rken ea riep I
u, verwijdert ieder spoor dat u zou kunnen verraden,
- Spoedt
de vlucht
moet nog eenige uren worden uitgesteld.
is er g3ande, vader ? kreet Kaatje.
- lMat
De twee schurkea hadden hun bedoeling, toen zii langs de
- parkpoort waren biunengeslop€nr \ilBnt zij ziin €en man, die in
kleine
de nabijheid sloop, op het lijf gevallen en thans zijr- zii bezig hem af

te

maken

\Mie
het zijn, vader ? woeg Kaatia Ga eens zier- en,
- het kan,nag
indien
verhinder het bloedvergieten.
Ziebier wat er was voorgevallen.
fan had met zijn makker den nacht in het dorp doorgebracht. Tegen
middernacht was een weendeling in de herberg binnengekomen en
deze had den waard zorgvuldig over de bewoners van het kasteel van
Zonaebeke ondervraagd. Dit scheen den twee boeven verdacht en ài
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bespiedden de gangen van den vreemdeling. Bij het eerste morgenkriekm,,

sloop deze naar hef kasteel en zocht een v/eg om binnen te geraken",
Vernieuwen en ziin gezel waren langs het poortje binnengeslopen oûl
den man op te vangen. De vreemdeling had weldra eene plaats ontdekt"
langs waar hij gemakkelijk het park kon binnendringen. Hij rir'as over
het water gezwommen en beklom den aldaar afgebrokkelden muur. O;r
het oogenblik daf hij den voet op den grond zettet werd hij door eeac
ruwe vuist aangegrepen, die hem trachtte op den grond te werpen. Do€&
de vreemdeling scheen van een verbazende lichaamskracht. Hij kon
zich aan de klauwen van zijn aanvaller ontwringen en trok zijn wapen
om zijn leven zoo duur mogelijk te verkoopen.
den hond neer ! schuimbekte |an tot zijn makker.
-De Sla
vreemdeling had zich tegen den muur geplaatst, doch terwijl
hij net zijn eenen aanvaller het wapen kruiste, had ]an een handvol
zand genomen en wierp dit in de oogen van den indringer. Deze uitte
een kreet van pijn en verblind zwaaide hij met de eene band zijn \ilapent.
terwijl hij met de andere aan zijn oogen wreef. Een oogenblik later
werd het z'waard nit, zijn handen geslagen, bfi zefi. op den grond"
geworpen en sterk gekneveld.
De beide boeven verschenen met hun gevangene voor den ontsteL
den lozef., toen eensklaps achter dezen een hartverscheurende kreet
werd vernomen en Kaatje zich om den hals van den vreemdeling wierp:,
kreet zij, mijn dierbare Gerard,
-De Gerard,
man had de stem herkend, doch zijn oogen v/aren zoo verblinddat hij het schoone meisje niet aanschou\ilen kon. Hij rilde bij de omhelzing van Kaatje en deed geen poging om haar van zich af. te
schudden. Maar fan rukte haar rurv van den gevangene en |ozef streng,
in de oogen ziende, sprak hij :
zalt aan den ridder rekenschap geven over deze daad, want:
- Giihier
er schijnt
een komplot in '{ spel.
Ik zweer u ! riep de oude uit, dat ik dien man niet ken
-)an lachte schamper.
En
dochter wellicht ook niet I Zoo, zoo' ik dacht dat zii'
- inuwe
persoon was, (erwijl zij een onbekende langs een zwakken,
de deugd
kant der omheining tot haar door laat sluipen"
Man ! riep fozef verontwaardigd.
-Doch
|an nam hem ruw het woord af en ze| t
Zwijg, oude, gij zult u voor den ridder verontschuldigen. Tot
- zal de man in den kerker ziin vonnis afwachten.
zoolang
Kaatje werd naar haar vertrek gejaagd en Gerard Colpaert naar
den donkeren kelder gebracht, waar hii kon overdenken dat onbezonnenheid niet steeds het beste middel is om zijn doel te bereiken.
Kaatje was schreiend in de kamer teruggekeerd, waar Livia haar
angstig wachtte. Zij viel om haar hals en weende groote, bittere tranen"
Livia wilde haar troosten en zei haa4 dat de onverwachte komst van,
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d,ro man een gelegenheid te meer \i/as om de vlucht te bespoedigen"
Her ;ou wel mogeliik zijn de sleutels van den kerker te beyachtigen
qs Gerard Colpairt te laten ontvluchten, Zîi zoaden dus ook in haar
ctocht een flinken verdediger vinden. Deze woorden troostten Kaatje,
maar iets, waarvan zii zich geen rekenschap kon geven, was hoe Gerard
Colpaert haar schuilplaats had ontdekt. Sinds lang had zii hem niet
meâ gezien en zij dacbtte hem bijna zooveel als de komst van-grafelijke
hedienïen, want zij was het niet vergeten hoe hij haar had willen door*eken, toen hi! haar van den schandpaal had gered.
Intusschen viel er iets voor, dat allen in de diepste verslagenheid
bracht. Men hoorde hoe de klopper mef geweld op de poort werd
geslagen en de oude |ozef gitrg bromrnend zien wie de nieuwe- onge.
luksvôgel mocht zijn. Toen hij het luikje in de poort had weggeschoven,
deindè hij een paar stappen achteruit. Een ruwe stem schreeuwde
he- toe ;
of moet mijn wapen den weg naar uw hart
- ?Oude, doe open i
vinden
Flier wordt voor geen onbekende opengedaan ! riep )ozef' die
- bezorgd
naar de gouden sporen zag, die van onder den mantel
evenwel
van den onbekenden uitkwamen.
Ziit gij lozef, de slotbewaarder ? vroeg de stem barsch.
- Die
ben ik, heer, en wat wenscht u ?
- Ik ben
ridder Gilbert Mathetissen. Breng mij naar het meisie'
- verborgen
is.
dat hier
Gij bedriegt u, heer, hier is geen meisie verborgen, antwoordde
- Overigens hoe kan ik weten, dat gij ridder Gilbert Matheiissen
fozef.
zijt ?
\ilapen der Matheiissen ? zei Gilbæt, zijn mantel
- Kenteigiizijnhetborst
optrekkend
vertoonend, waarop een wapen flikkerde. Nog
etens wnar is het meisje ?
zij is op het kasteel.
- llsss'
Breng mij bij haar, ik heb haast.
-|ozef voldeed aan het bevel, Hij kon er niet aan twijfelen, dat hii
de ridder voor zich had, het rffapen was echt. Zijn laatste twijfel hield
echter op toen hii Livia, bij het zien van Gilbert, zag opspringen en in
een hoek terugdeinzen.
zei Gilbert tegen lozef, toen deze aan de deur bleef staan,
- Ga,
waarom
hebt gij uw dolk getrokken ?
Om u neer te stooten als ge niet de ridder waart geweest.
- Gii
een trouwe wachter, ik zal er u voor beloonen.
- Loonzljthet
dit meisje, zei de man v/revelig, zii wint de harten'
beter- dan uw goud.
De sombere man wenkte zijn dochfer en beiden vertrokken. Doch
de ridder riep hem terug en vroeg waar lan en zijn makkers waren.
Die zijn bezig met een man te kerkeren.

-
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Matheiissen zag verrast op.
En hoe kwam die man hier ? vroeg hii streng.
- Hii wilde het kasteel binnendringen, heen
- Zoo ! \ryij zullen dat later eens onderzoeke& roep thans mijn

bedienden.

)ozef voldeed aan zijn bevel en eenige oogenbûkken later stonden

|an en Kalfskop voor hem.

den ouden ! zei hrj en, wat gii ook mocht hooren,
- Bewaakt
laat mii
met dit meisje alleen.
|an knikte en gaf zijn helper een wenk. De oude |ozef werd met
Kaatje in een afgelegen plaats opgesloten
Gilbert l\{atheiissen ging terug de kamer bi''nen waar Livia vertoefde en draaide de deur in slof,
Eiadelijk ! sprak hij met een zucht van verlichting, terwijl hii
het meisie
met gloeiende blikken aaderdeWat wilt gil van mij, heer ? vroeg deze, terwijl zij hare stem
een -zekere vastheid wilde geven.
Gilbert naderde haar.
Livia, sprak hij en er lag iets teeders in ziin gtem, heb nedeIijden- met mij, Ik ben diep mmFzalig.
Is dat de reden, die u aanspoorde mii in een valstrik te lokken ?
vroeg- het meisje sidderead van ontroering.
In een valstrik, Livia, integended, ik ontrukte u aan een
-groot- gevaar.

-Gii?
Livia, ik.
- lu,
Verklaar u nader.
.kon - Gii waart in de nabijheid van den graaf, ia ziirre macht en dat
voor u noodlottig worden.
Zoo ! antwoordde zii. Gii moest dus wel veel belang in mii
- om
mij uit de nabiiheid van den graaf te verwijderen
stellen
Livia" gii weet het, ik heb u steeds lidgehad, eens heeft uw
- mij uwe hand geweigerd, ik was er zeq door gekrenkt ; nietvader
tegenstaande deze schande, bleef ik u steeds hartstochtelijk lief?

hebben"

sprak het meisie fier, gii hebt het recht niet aldus
- Miinheer,
te spreken,
want al de onheilen die sinds eenigen tiid boven miin hoofd
zijn neergekomen, werden door u bewerkstelligd, Gij hebt mijn vader
helpen vermoorden ; hii was trouw en eerliik en Sri slecht en valsch i
hii minde zijn volk en offerde daarvoor alles op, gii haat het en verkoopt
het. Miin liidensbeker ryas nog niet tot op den bodem toe geledigd,
gij lokte mii in een valstrik en komt mii hier, met gesloten deuren, van
uwe liefde spreken, gii wiens handen bevlekt ziin met het bloed van
niin vader. Vreest gij dan niet dat God u zal straffen, dat de tong u in
.den mond zal vedammen en uw hart van valschheid sfuk zal springen ?
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Livia
!
uw vader

! riep Gilbert' ik

heb geen schuld aan den dood van

Livia met verontwaardiging, en

schuld ! wedervoer
- Geen
gi d"rft
zeggeî dat gij mij liefhebt ? Ziit gij dan vergeten dat gij eerst
hem

ilbn vader en dan de dochter wildet vergeven ? Àls door een toeval

oatsnapte ik aan het gevaar en thans durft gil u vermeten
q te dringen ? Ga v/eg van hier, verleider' ga heen

nii uw liefde

Gilbert Matheiissen was doodsbleek geworden, hii kon op

de

Éeschuldiging van het meisje niet antwoorden. Hij kookte v:ul woede
ea wilde zich op het meisje werpen
Doch hii bedwong zich en sprak met zemzoete stem :
Liviâ, hoor mij aan, ik zeg u. dat ik geen schuld aan den dood

van -uw vader heb, ik overhandigde hem den beker' maar kon niet
hij het noodlottige gif inhield. Ik heb u thans opgezocht om
rraa u eene beslissing uit te lokken.
verfrek van hier, rampzalige !
- Vertrekr
Niet alvorens ik bekomen heb wat ik'sinds iaren als eeo vef.
- vuur in miin gemoed voel branden Ik speel op dit oogenblik
terend
grof spel, ik heb niet alleen den graaf en'Walter van Enghien om den
tuin geleid, nnaar ook de gravin bedrogen.
Dit verwondert mii niet, zei blet meisie smalend, waat wie ziins
- bedriegt,
gelijken
durft ook zijn meesters bedriegen.
Meesters, spotte Gilbert' weet dan dat ik in Vlaanderen de
persoon ben en niin invloed boven fien van den graaf
machtigste
kan doen gelden
Ik weet het maar al te goed, miinheen dat gii voor het grootste
gissen dat

- schuld hebt aan den ongelukkigen broederoorlog, die Vlaaagedeelte
deren teistert.
Kom, verwolgde Gilbert, kom, laat ons al deze zaken ter zijde
laten.- Het is niet het oogenblik om te twisten, wii hebben een belangrifter kwestie te regelen. Ik zei u, dat ik de gravin trotseerde en zal
u hiervan het bewiis

Hij

geven.

haalde ûen verzegeld perkament te voorschiia.
Lees ! sprak hij.

-En Livia las :
(( Ik gelast mijn Érouwen
- te laten brengen
ter dood
t

ridder, Gilbert Matheiissen, Livia Yoens

o"avin van Artois.
papier weer dicht en gaf het hem kalm terug.
Livia
vouwde
het
'Welnu
vroeg hij verwonderd.
- Doe uw? plicht.
- Gii wilt dus sterven ?

>>

- Het leven heeft voor rnij geen waarde rreer I
-Het neisje zeide zulks kalm, zonder beven, zander aarzelen
- Gii wilt dus sterven ? herhaalde de man, ten hoogste verbaasd.
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Doe uw plichf, moordenaar" Sla toe' zooals gij eens rnijn vader
vergiftigde.
Neen, Livia, neen, ik wil het niet. Gii moet en gii z"utt leven,
ik wil- het' ik, Gilbert Matheiissen.
flet meisie trok de schouders op en sprak op deuzelfden kalmen
toon :
uw plicht, moordenaar !
- Doe
Livia, smeekte hij, terwijl htj zijn knieën boog. Livia, ik zegu,
- hier niet gekomen ben om het beulswerk fe voltrekken, naar om'
dat ik
u het leven te rtdden. Ik heb u lief en wil miin leven met u deelen
Ik ben rijk en machtig, geëerd door eenieder. Kon met ,mii -wij zullen
onze liefde door een duuizamen echt voor eeuwig verbinden. Ik trotseef
den haat van den graal en de gravin. Ik leg al mijn macht neer ec
bied u met mijn hart gansch rnijn forÉuin aan.
geld hebi gij gewonnen met het bloed van uIil volkr ant- Uw
woordde
het meisje. Ik begeer het niet.
Neen, Livia, ik heb het eerlijk gewonnen' ik bezoedelde nooit
mijn -handen met bloed, geef mij het jawoord en gli nilt tot het einde
uwer dagen gelukkig zijn.
Nooit ! liever honderd maal den dood !
- Gii zult leven, ik wil het. Zie, hier is het bevel der gravin, dat
- den beul moet overleveren
u aan
Hij scheurde het perkament in duizend stukken.
Schenk mij uwe liefde, vervolgde hij, en gij zalt hier op aarde
een hemd
vinden.
Nooif, hernam het meisje. Nooit. Denkt gii misschien dat ik miin
jeugd- heb ten offer gebracht om nnij aan een duivel als gij ziit te klinken ?
Neen. Ik kon trouwèn, mij verbinden met een iongeling, dien ik liefhel i
ik deed het niet, alhoewel geen enkele smet op zijn verleden drukt
Walter van Enghien ! riep Gilbert opspringend.
- lu,
met \ôIalter van Enghien I antwoordde zij. trk zwoer bii !et"
- van
sterfbed
mijn vader nooit mef een Leliaart te trouweo en dieû
eed zal ik gestand houden.
Gij zult hem nooit bezitten, nooit rneer wederzien ! huilde Gilbert

in

woede.

Ik zeg eî herhaal het u, miinheer, dat gij mij moogt doodea.
f,Iet -leven is mij een last.
Zij ktaiste de armen op de borst en keek hem strak aan. Gilbert
was haar genaderd, zoo dicht, dat ziin adem haar gelaat overvvasermde.
Ik-\ril u bezitten ! riep hii en niemand, niemand op de wereld
- zulks beletten.
zal nrii
Gii vergeet, dat hierboven een God woont' die al de dadea
der menschcn wikt en weegt.
Dat
God u dan ter hulp kome ! siste Gilbert
-Door ziindiehartstocht
verblind, sloeg hii ziin beide armen om haar
2ta

Eiddel en drukte het meisie aan ziin borst.
Livia verdedigde zich als een tiigerin' doch wat kon een zwak
neisje doen tegen een zwaargebouwd man' opgejaagd door zijn
bartstocht

?

Gii zalt de neijne worden t kreet hij als in waanzin, al moest

- daarna met den dood boeten.
ik zulks

Nooit I herhaalde het meisje' nooiÉ, nooit, nooit I
-Haar
kleederen waren bijna gansch van haar lichaam gerukt. Uit
haar borst ratelde de adem zwaat en moeilijk, zii ging bezwijken. Haar
hrachten voor een laafste maal verzamelend, gilde zii :
! Help ! W'alter, help I
-Zii Help
slingerde den ellendeling met de kracht der wanhoop van zich
aI, nam een stoel en zwaaide dien dreigend boven haar hoofd. Gilbert
deinsde een stap achteruit. Een schrede nog en hij zotr met verbrijzelden
schedel worden neergesmakt.
Livia ! riep hij, verhoor mijn bede, ik zal u gelukkig maken
- Nooit
! klonk hef vastberaden uit haar mond.
-Gilbert naderde
opnieuw.
Nog een schrede en gii ziit. een lnan van deû dood ! schreeuwde
het meisie.
De stoel beefde in hare handen. Haar lichaam rilde, haar knieën
kaikten onder haar. Ben floers schoof haar voor de oogen. Van hoog.
rood werd zij doodsbleeh zil wankelde, wilde een sfap vooruit doen en
viel toen met een doffen bons op den grond.
Een kreet ontsnapte de borst van den ellendeling. Hij bukte zich,
wierp zich voor haar op de knicën, beluisterde haar borst en trachtte
haar adem op te vangen.
Dood ! Dood ! riep hii. En ik heb haar vermoord !
-Hii staarde
een oogenblik als wezenloos op dat marmeren gefaat,
- zao schoon was
dat
als valr eene godin uit de oudheid. En toen, alles
vergetend, alleen toegevend aan dat wilde bruisen van ziin bloed, aan
den hartstocht die hem verblindde, wierp hii 4ch over haar bleek gelaat
ea overstelpte het met brandende kussen.
nfeisje verroerde zich nieÉ meer. Een oogenblik later overviel
- Hgt
dea
schurk een huivering. Hii richtfe zich op, sloeg met de vuisten
tegen zijn voorhoofd en keek ziin slachtoffer aan.
Eensklaps sloeg nen verwoed op de deur. Gilbert Matheiissen
sprong op en openda Het was |an.
Wat is er ? vroeg Matheûssen.
- Er
staat een edelman voor de pooft en waagt om binnengelaten
te worden.
edelman ! Wie is hii ?
'Walter van Enghien; hii liet mii een bevel zien geteekend door
- Een
de gnavin
van Àrtois.
Dat hij naar den duivel loope ! siste Gilbert woedend.

-
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spra!. jan, hij sehijnt er niet mee te spotfen en dreigÇ
- Ïteer,
z(xt men
hem niet binnen laat, naar den baljuw te gaan en het slot te
laten overrompelen.
Gilbert
dacht een oogenblik na.
'Welnu
! sprak hii; ik zal zell tot hem gaan, Zorg intusschee
-dat -dit meisje verborgen
wordt, zoodat het kasteel kan onderzocht
worden zonder dat men haar vindt.
lun knikte. Gilbert braeht zijn verwarde kleeren in orde, sfreek
_
het laar glad en begaf zich aaar'den ingang van het park. fan droeg
het bewustelooze meisje ûaar een ander vertrek, legde haar op een brits
en ketende haar daar vast. Daarna ging hii naar boven én wachtte
kalm de bevelen vat zijn meester af.
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