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wachttd hij het uur van 't ontbijt af. Aan tafel ontnroette hij Agneta, die
hem echter maar koel begroette, doch druk tegen Livina sprak. De schout ver-
scheen ook en mevrouw van Dillen leidde de kleinere kinderen binnen.

De schout luchtte nog eens zijn spijt over den vergeefschen tocht naar de
Reiger.

- Geen dienstmeid en geen Jacqueline, de heks, zei hij. AI praatjes van
mijn soms te gierige knechten... Maar m'oeder, op u\^/ zool1 trloogt ge fiei'
zijn. Verbeeld u, clat ik hem op den rveg clnturoette ! FIij was stilletjes uit
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Rondom lag het land woest en verlaten (b12. 61).

huis geslopen, om mij zoo noodig te beschermen. zoo er nog roovers rond
zwierven. En hij was alleen vertrokken, om de babbelaars geen gelegenheid
te geven te vertellen, dat de schout tegenwoordig bang is en zijn zoon mee-
neemt.

- I'ss'Tr dappere broeder ! riep Livina uit.

- Ik hoor dat gaarne, sprak moeder tevreclen.
Wouter hield zijn oogen op het brood gericht.

-- Kom konr, 't is nu al r,vel, antwoordde Woute,r...
Agneta verfoeide zijn gedrag.
._ Wat gehuichel ! dacht ze. Weg siuipen, zijn vadér bedriegen. doo,r

de menschen te waarschuwen, zijn deerne in veiligheicl brengen en dan doen
voorkomen, of hij zijn vader wilcle beschennen I Hoe laag i .;a, jonker van
Rooze had wel gelijk.
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Na het ontbijt wilcle Agneta dadelijk vertrekken. Ze vroeg, dat l-ivitta
haar zou vergezellen.

- Tot rnijn spijt kan ik niet, zei deze. De naaister komt... Maar Wouter
wil dat gaarne doen.

- Natuurlijk ! verklaa,rde de jonker. Ik eisch mijn recht van gisteravond
op, Agneta ! Door uitstel is het niet verbeurd.

-- Huichelaar I dacht jonkvrouw van Rantsdijk, maar ze durÏcle Wquter
toch niet afvn'ijzen.'

Ze moest nog even op haar kam,er ziin.

- Nu hebt ge cle gelegenheid haar uw lie{de te verklaren, zei Livina-
D'enk aan jonker Pol...

- Maar ik gelcof, dat Pol van Rooze nte al ver vooruit is en heel u,at
m,eer kans heeft, antwoorde Wouter.

-- Wel neen !

- Agneta is zoo koel tegen me... Ik zag haar houding gedurig verande-
ren... Ik moet haar tegen gevallen zijn !

- Dat is verlegenheid.

- Zoudt ge clenken ?

- Ja, zeker I Grijp de gelegenheid nu aan !

- Ik zal zien...
Wat la,ter vertrokken ze. Onderwege was Agneta weinig spraakzaam-

- Deert u iets ? vroeg Wouter.

- O, neen... Wat slecht geslapen door al die ontroeringen...

- Van ons wederzien ? hernanr de jonker schalks.

- Van den aanval L zei ze wat bits...

- Ja, die was buitenqewoou stoutmoedig, erkende Wouter, toch wat ont-
hutst. ..

- O, Agneta had hern zijt'riaag gecirag willen verwijten, doch ze durfde
niet. En Wouter vond geen aanmoediging om haar zijn liefde te verklaren.
Agneta deecl zoo vreemd... juist alsof er geen lange genegenheid tusschen hen
bestond, En dan... o,, dat beeld van Antonia..: het moest eerst verdoezelen en
verdwijnen, a,lvorens hij jonkvrouw van Ramsdijk tot vrourv r,vilde vragen"

- Anders hanciel ik niet oprecht, clacht Wouter. En dat beeld' gaat
heen.. . ik zal Antonia nu niet meer ontmoeten.

- Ja, sprak hij, hetwas een roe,rige avond. Dan die tocht naar de Reiger!
Ik zei het irnrners, dat cle schoutsknechten rnet praatjes komen... en dienst-
meisjes aannielclen.. .

- Hrtichelaar, dacht Agneta, gij, die de clochter van ulv vaclers schoutsr
knecht ien val brengt.

Aan het lanclgoed bleven ze staan.

- Bedankt voor uw geleide, zei Agneta haastig.
Ze noodigde hem niet binnen.

- Wanneer.zie ik u terug... ge moet nu dikwijls konren ! clrong Wouter
i,,An...

- Ik kan niet altijd weg... Nu moet ik vlug binnen. Oonr
rust zijn !

Ze knikte nog even en snelde heen. De jonker was zeer

zal rvel onge-

teleurgesteld.
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- !a, ik moet haar tegengevallen zijn, mompelde hij- Ze ontloopt me..'
Wat zijn dat voor manieren ! Oi is het grilligheid of verlegenheid ?

Van Dillen keerde terug. Een ruiter naclerde en vroeg spottend :

- 
IVlocht ge niei in huis gaan ?

Driftig greep Wouter het paard bij clen teugel, want de ruiter was Pol

van Rooze en hij had door zijn uitroep van Dillen gehoond.

- Wat wilt ge zeggen ? snauwde hij.
, 
- Ge slaat een toon aan of ge de heer schout zell zi\t ! En dat voor een

grapje...

- Zoo prikkelbaar ! Ik ben blij, dat ik u ontmoet... ik had u juist wat te

zeg.gen, hernam Pol van Rooze...

- Wees kort cian !

- Mijn Hemel, ge houclt me toch niet voot een van uw vaders schouts-
knechten, zeker !. . .

- Och. . . ik zou kunnen wijzen op uw gedrag in <<'t Wapen van Dam,rne>>

te Brugge.
*"]uist... d,aar wilcle ik het over hebben ! Ge hebt me toen niet op mijn

voorcleeligst gezien... Ik had een sneê door mijn neus zooals de visschers zeg-
gen... Il< was oncler invloeci van den lt'ijn.

- 
't Schijrrt r.i clikwijls te gebeuren. rnerktc Wouter op.

-- Een mensch is maar eens jong... Wilt ge als een kloosterbroeder
lerzen, dat is urv zaak, maar zeclepreeken verwacht ik van u niet... En wat de

oucle rvijven en cle brarre renteniertjes vcrtellen over vroolijke jonkers, raakt
mijn Iaarzen nog niet. Oij zoudt nu paltij kunnen trekken van mijn toestand te
Brugge, onr mij bij zekere personen in een slecht daglicht te stellen. Ik her-
haal... bij zekère petsonen, oPirvier achting ik wel gesteld beu en daartoe
behoort uw vacier. Nu zou ik u sterk afraden zulks te doen, want dan zou ik
nrij genoodzaakt ziet"r te vcltellen dat ge bij uw blijde thuiskomst ook niet
alleen naar Nieurvpoort rvande-ldet.

- Over dat gezelschap behoef ik rnij niet te schamen ! riep Wouter uit.
Een clarle, clie verdrvaald rvas en nijn bescherniing vroeg...

- O,'t gaat rrrij niet aan, wie ze is... Maar ik betwijfel of gij haar den
arur zouclt gegevcn hebben, u,are die claine oud en leelijk geweest. Nu,
't ziin mijn zaken niet en ik kan best verclragen, dat iemand zich verm'aakt.
Doch.in nesten als Nieuwpool't en Veurne, tlienen wij, zonen van goeden huize
den l-lrave uit te hangen... Cij zuit ook liever verzwijgen, dat ge een vroolijk
nreisie outrnoeT hebt en ik ben er evenmin op gesteld, mijn Brugsche uitstapjes
hier in kleuren en geltrell te hooren vertellen.

---- Ik ben geen vcrrklikkel en heb niet de gewoonte mij met een anclermans
zaken in té laten, verzekerde Wouter.

- Dan oordeelt ge juist als ik. Meer had ik niet te zeggen. Vo,or 't overi-
ge... iaat ons latsoenlijk tegcnover elkaar zijn, als we nu in hetzelfde gezel-
schap r7g11eeven... en voor cle rest, kan ik u niets schelen en denk ik evenzoo
ovef Ll.

- 
Ik ben voll<onren 't akkoorcl... en hoe minder ik u t' onzenl zie. hoe

liever ik het'heb.
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- Dank u ! Dat is tenminste oprecht gesproken. l'4aar ik zal er mij niet
aan storen, zoolang uw vader mij zijn huis niet verbiedt. Ge hoort, clat ik ook

eerlijk mijn gedacht uit. En als uw vader mii de deur wijst, weet ik, da't het

door uw mededeelingen over Brugge zal 2,itrn... en clan heb ik insgelijks alle

vrijheid te spreken...

- Zwijg over Brugge !

_- Ge hebt u daar misschien vreeselijk aan geërgeid... Hoor eens, ik
doe nu en dan een uitstapje, want ik heb geen zin hier uit te droogen als een

kurk.

- 
En gij durft jonkvrouw van Ramsdijk het hof te nraken ! \.'roeg

Wouter.

- fla, daar hebben we het... de schoone Agneta ! En ik kan den bal
terug kaatsen... Durft gii haar vertellen, dat er eergisteravond een bekoorliik
meisje aan uw arm hing !

- Een dame die raij geleide vroeg...
_' Wedden, dat gij er toch geen woord van gezegd hebt, thuis of aan

Agneta genoemd en ge weet natuurlijk al, dat ik haar tct vrcurv begeer. Ûij
ook, hé ? Welnu, zii zal beslissen en kiezen tusschen u en nrij ! Maar dat
rnoet eerlijk gebeuren. Maakt gij nrij bij haar zviart, dan kom ik met urv be-
koorlijke reisgenoote voor den dag. lk waarschur,v u... En nu hebt gij Agneta
naar huis gebracht en ga ik haar bezoeken. Gelijke kansen...

Jonker van Rooze groette spottend. Wouter was niiciig. Eigenlijk voeltle
hij zich verslagen. . .

- Hoor eens, hernam hij woedend dan, uw manier van optreden is onbe-
schoft!

- Laat ons nu geen tijd meer verspillen. We draaien steeds maar rond
hetzelfde onderwerp en ik verlang ook eens bij Agneta te zijtt... Er is traar
kl,ein verschil tusschen ons. Ik erken, dat ik nu en dan eens scheef Ioop, en gij,
ofschoon ge 't zelfde doet, wilt toch de brave jongen schijnen, ook voor mij,

- Ik heb me niets te verwijten !

- Vertel dan thuis, dat gij een lief kinç1 naar den Reiger hebt geleid...
Ge ziet, dat ik nog meer weet.

Wouter schrok bij die woorden.

- O, gij hebt dien avond den gemeenen spion gespeeld ! riep hij ver-
ontwaardigd uit.

- Ik nam mijne maatregelen... dat is alles. O, ik ben altijd voorzichtig.
Zoo gemakkelijk laat ik me niet van de zijde der schoone Agneta wegdringen.
Nog eens... kiest ze u, dan berust ik er in... kiest ze mij, dan moet gij 't veld
ruirnen, maar we dienen gelijke kansen te hebben. En nu gegroet !

. Van Rooze ging heen.

- Ellendeling ! siste Wouter. En weet hij nog meer ? vroeg hij zich
verontrust af. trk heb mijn hand in een wespennest gesfoken, toen ik den
voerman Antonius beloofde zijn dochter te geleiden. En dat nu juist die kerel
me zien moest... En hij weet, dat ik zwijgen noet.
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Onaangenaam gestemd keek van Dillen den ruiter na... En ziin hart
brandde van jaloezie, toen hij zag, dat van Rooze aan het iandgoectr van baron
van Ramsdijk afstapte. Wouter vervolgde zijn weg. Hij meed de poort en deed

een wandeling. Hij wiide rustig nadenken. In de stad zou hij kennissen ont-
moeten en voortdurend aangesproken worclen. Hij trok het land in. Ja, hij
voelde, da-t van Rooze ccn ernstige mededinger was.

- En Agneta hieid zich zoo koel tegen ue, monlpelcle hij. Gisteren liet
ze zich toch kussen. Ik meencie, dat ik een zeel' gemakkelijke verovering zou
doen en alleeu nog ai te rekenen had met haar oom. En nu die vreemde hou-
ding. stiji, afgemelen. stutn'scit zclfs. Wel, ze moctelt het rreielt... Datt mag ik
ook te viijer aan Arrtonia peinzen.

En in den geest zag hij weer het beeldschcone treisje, zooals ze gister-
avoncl in cie rijk bemeubeleei:de kamer zat lr.et den achtergrond cler heerlijkc
doeken van beroelncle r:icesters. ,la, toen was hij al duizclig ger,vorclen en wâs
hij onder haar bekoring fn uracht. . " Zau hij Antonia nog terug zien ? Z,:

rnoest van vcolname lamilie zijn'? Maar rvelk ge,helm droeg ze mee ? Ho:
kenile ze ciie jacqueiine .' Aller-lei vragen rezen oF...

\Mouter bevond zich oo een eenzamen ti/eg. Rottciotit lag het lancl r,voest

en rrerlaten. Groote plcicken -rvaren overstiooû1d. Een vervallen ntolen verhie{
zich als een reus bc'rcn cle vlakte. Ja, hier vcol'al ha.el Vlaancleren geweldig
dr,ror oorlogen gelecien. Dat lvas al begonnen in 1572, met clen opstantl tegen
Filips II, d\e zijn Spaansche soldaten naar de Nederlanclen zond.

Aartshertog Albertiis hurvde liet Isabella, de dr-rchter van koning Filips
en ze kregen cle liederlandeir toi bruid'schat. în Beigië kivan: wel onmicldellijk
in hun bezit, doch Fiollancl rloesten ze nog eerst veroveren.

Ook in het Zuiclen lag n,-lg ..n oproerige stacl. IJet was Oostencle. Daar
lag een sterke macht, nreest rule kerels, die streden orn loon en zich door
plundering verrijkten.

Ons land verkecrcle jn een droevigen toestand tengevolge van den lang-
durigen oorlog. Vele steclen rvarer schier ontvolkt, talri.jke dorpen geheel ver-
laten; de akkers lagen onbebouwd, hoeven vielen in puin. Benden roovers en
vagebonden pleegden gei,velddacien, verwiidercle honden vieleu menschen aan,
en in barre winters vertoonclerr cle wolven zich tot in 't land van Waas. Maar
vooral West-Vlaanderen moest het ontgelden. Het garnizoen van Oostende
stroopte cle streek af,' en vele berooide Viarningen volgden hun voorbeeld.
Men noemde Oostende het rooinest en de stad verdiende dien naam,. Krijgs-
lieden werden in dien tijcl gehLrurd en behoorde tot allerler natiën. Hun hooïd-
doel was bu.it vergaderei-i, en in West-Vlaanderen hadden ze vrij spel. Imrmers
dit gewest dat onder S1;anje's gehoorzaarnheid teruggekeerd was, was un voor
hen een vijanclelijk land.

- De oniliggende clorpen zooals Oudenburg, Ghistel, e. ,a. moesten het
eerst o,ntgelden, maar clra stroopten de ruwe krilgslieden tot Waasten, Meenen,
Tfiielt. In 1593 kwam Wynghene bij Thielt aan de beurt. Op den kerktoren
van dit clorp stond een wachter die bij de nadering cier gevreesde vijanden,
op een horen blies, om clr: inwoners tot weclerstand bijeen te roepen. De dorpe-
lingen \l:aren echter zoo verschrikt, dat ze rret hun geld en goed in cle kerk
vluchtten. De Oosienclenâal's stichtten brand tot zelfs in den tempel; twee oude
mannen, die op den toren gelveken waren, kt'vamen in de vlammen ont en

6i
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zes ander,e mannen sprongen in hun wanhoop naar beneden. Zeventien lrui-
zen en schuren werden in asch gelegd.

In welken toestand de bevolking van Vlaanderen verkeercle, wordt ons

duidelijker, als wij lezen wat de inwonets van Reninghelst declen. Deze oltge-
lukkigen durfden niet meer thuis slapen, doch namen de wijk in cle kerk. clie

vol bedclen stond. Anderen verbleven in de bosschen. De bevolking betaaldc
groote somnren, om van cle plundering bevrijd te blijven.

Geen wonder, dat landbouw, nijverheid en handel er niet waren. De streek
tusschen Damme en Diksmuide lag verwilderd en verlaten. Ook Veutne-
Ambacht bleef onbebouwd ; sornmige polders droegen gedurende tien tot
zeventien jaar geen enkele vrucht. De visschers langst onze kust durfden zich
nauwelijks op zee wagen; Hollanders, Zeeuwen en ook de beruchte Duin-
kerker-kapers loerden op hun vaartuigen. De handelaars \\raren verplicht
hun wagens door een geleide te doen vergezellen, want krijgslieden en roolrers
nraakten elken weg onveilig.

Al nam men ook maatregelen tot verdecliging' toch zott slechts de ..'et'-

overing van Oostende rust en vrede brengen. En met vreugde vernattr 't
landvolk, dat Aartshertog Albertus het rooversnest belegeren kwam. Àlaar
Oostende zou langen tijd weerstand bieden. Langs de zee kon het hulpe uit
Flolland krijgen en de Spanjaarclen beschikten over geen schepen, om cle

vaartuigen uit 't Noorden tegen te houclen. Oostende rvas toen eeue der
sterkste vestingen van Europa

Eene eigenaardige legende zinspeelt op 't langdurig beleg. Een landbou-
rver van Couckelare keerde 's avoncls langs'een eenzamen weg clool een

groo,t bo,sch huiswaarts, en viel in cle handen van roovers. De schelmen ,t:tt-
r..âm:en den boer al zijn geld en brachten hem geblincidoekt in't cliepst van
liet woucl. Daar rukten ze den ongelukkige den bancl af. De lanclbourt'er
deinscle verschrikt achteruit... Voor zijne voeten lagen cie lijken van andrre
slachtotfers der onverlaten. De gevangene sureekte om zijn leven. < Wii zr-rlien

u sparen >, zeiden de roovers, < gij rrroogt heengaan, wij begeven ons naar
Oostende. Ce rveet dat de Sjanjaarden ons daar komen belegeren. Een ouzer
makkers bezit een duivel, en dit hellewicht heeft voorspelt, dat eer rrtij
Oostende. Ge weet dat de Spanjaarcleri ons rlaal konten IlelL'gel'en. Een oirzcr'
duizend levens, eer Oostende in cle haltden cler Spanjaarden viel I

Een handschrift << Oorsprong van Nederlant >>, dat in de archieverl \'an
Cent berust, vermeldt een dergelijke legencle. Een boer van Middelburg
ir Vlaanderen, clie een voer hout naar Brugge bracht, werd cloor soldaten
aangehouden. De krijgslieden wilden 't hout koopen en dwongen cleu trand-

man hen te volgen naar een fort bij, Oudenburg. Hel hout wercl gelost. De
hcer had dorst en vroeg om drinken. f)e soldaten leidden herrr in een kelder,
waar talrijke voetknechten lagen te slapen. Een deze;: stoncl echter oll elt

trok uit een vat den tap, zoodat een rood vocht uit de opening vloeide en

zoo hoog den vloer b,edekte, dat de verbaasde boer er tot aan de knoesels
in stond. De soldaten sprongen recht en zeiden : << Pachter, r,vat ge hier ziet,
is een voorteeken van wat er zal gebeuren in de omliggende plaatsen, \\raar
er zooveel volk verslagen zal worclen als gij el hier bij hoopen zaagt liggen
en waar't bloed, zoo overvloedig als cleze roode r,r'ijn zal gestort u'orden: ia,
fi]oest de aarde 't bloed niet opslorpen, men zou û wel tot de knoesels in-
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g:]an >>. -- Buiten den kelder gegaan zijnde, votttl de boer zijn voer weer
lerug >>.

Drie jaren duurde cle belegering van Oostende. De Spanjaarden richten
hun kamp geriefelijk in, bouwden tenten, houten huizen voor de oflicieren,
zelfs logementen voor de bezoekers, legclen kaatsbanen aan, ja, mochten zich
in 't bezit van een schouwburg verheugen. Albertus en Isabella woonden 't
beleg bij. Ze verbleven veelal te Nieuwpoort irr het << Duiuenhuis >>, eeli
gebouw dat in 1914 nog bestond.

Oostende krvam dus in cle macht van clen Spanjaarcl. Naar een legendt:
vertelt, had de aartshertogin eene spoedigere overga,ve verwacht. Ze zou
ruamelijk de belofte atgelegd hebben, niet yan hem te verwisselen, voor
Oostende genomen uras. Hqt bewuste hemd moet er dus wel vaal uitgezien
hebben ; vandaar dat rnen eene vale kleur, zooals sonrmige paarden hebben,
een Isabella-kleur noemt.

Maar genoeg over dit beleg. Oostende was verwoest en orltvolkt, want
schier alle inlv'oners waren uitgeweken, velen reecls voor 't beleg, anderen
fijdens de vijanclelijkheden. rle overigen na de overgave. Dc nreesten haciden
zich in Noord-Nederland, vooral in Middelburg en Veere gevestigd.

Deze kleine uitleg was noodig tot goed begrip van ons verhaal. De
S.panjaarden sloîen 

""ùge 
jaren Iatàr ."n wup"nrtilsiand met Nederland. Nu

had men dus vrede... Maar we hoorden het.reeds, dat men voor nieuwen
t'orlog vreesde.

Wouter zag thans clat verwoeste land... En hij vroeg zicf af, hoe hij
hier ooit een bloeiencle handelszaak zou kunnen beginnen... En dat was toch
rtoodig, wilde hij cle hancl van Agneta verwerven. Voor baron van Ramsdijk
was geld alles... En jonker van Rooze had den naarn rijk te zijn, al ber,r,eerde
rnevrouw van Dillen dat zijn vader groote verliezen had ge,leden.

Nog in onaangenaam humeur keerde Wouter eindelijk van zijn wandeling
trrug. Hij slenterde dan e,vcn voorbij tle Reiger en zag een monnik het land-
goer.l verlaten.

- Vader Alepl-.o, dacht' hij. Hij heeft dus mijn briefje gevonden en vol-
daan aan Antonia's verzoek. Dus moet Antonia daar rrog zijn en kent ze geen
TICCS.

Na den geestelijke krvam een oude visscher met een korf aan den arm
cr-ror het hek. Hij scheen visch bij nrijnheer Lowy gebracht te hebben. Hij
l;emerkte Woutcr, bleef dan even staan en trad dan verder.

- Doe dat niet, zei hij zacht. Vergeet nu jonkvrouw Antonia !

Van Dillen verschrok.

- Waar moeit gij u mee ? snaurvcle hij den ouden nan toe.
De visscher begon te trachen.

- Mijn vernromming is goed, hernam hij.

- Mijn Henrel, Antonius... of Isegrim.

- Och, ja, beide namen zijn goed...

- En gij rvaagt het nog hier rond te zwerven ?

- Waaronr niet ?

- Maar ge rveet...

- Ik weet alles... Ik ben slimmer dan Roger, uw vaders rechterhand,
cfschoon \ve gisteravond onvoorzichtig waren door over Jacqueline te spre-
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ken, toen die speurder in 't riet zat. Mijnheer van Dillen, ik moet u van harte
elanken voor uw hulp...

- Gij hebt mij het leven gered...

- Laat ik oprecht zijn. lk denk, dat nu een andere geivaarrvording u
bezielt, onr ons diensten te bewijzen.

Wouter kleurcle...

- fJiet rv,aâr, ik sla cien nagel op den kop, vervolgcle Isegrim. Ge zijt
ve.rliefd gev,,orden op mijn dochter. Ze is schoon... maar dood dat gevoel,
niijnheer r''an Dillen. Fiet kan nooit iets worilen... Antonia is voor u onbe-
rcikbaar...

- Àlaar niijnheer ! riep Wouter beleedigd uit...

- Ik r,,'!l u liet krenken..) het zou zeer ondankbaar zijn, verzekerde de
vennomde rrisseher. Maar ik gebruik mijn rrerstand. Doe gij ook zoo ! Ge
kttnt u zelven in een zeet orLaangenamen toestand brengen, door telkens naar
c1e Reiger at t,e cllvalen... Ge weet, dat uw eigen vader er naar snakt. mij op
hct schavot 1e zicii.

- Die vraag zal u wei eens beantwoorcl worden. Nu is het daartoe nog
niet de tijd. Neenr mijn rvaarschuwing ter harte ! Antonia kan nooit met u
irl naclere betr:ekkirrg komen. Er is tusschen u en haar een niet te overkomen
hjncier paai.

- &laar rvie zegt u, dat mijn gevoelens zijn, zooals gij beweert ! vroeg
Vr'otttet'.

- Te beter clan I In elk geval mag ik niet langer uw hulp aannenren...
ik zou inisbruik r.naken van uw goedheid.... En nu moet ik heen... Het ga u
url... Vergeet ons !

Isegrim knikte en ging den landweg op. Van Dillen bleef beteuterd
ach ter.

- Is clat nu het loon voor al mijn hulp en, al de onrust, clie ik recds
cm hen leecl ! nrornpelde hij. Wel zoo... is Antonia voor mij onbereikbaar ?

ik ben zeker te min voor haar... Zou ze dan van zulk een hooge geboorie
zijn ? Welk een onoverkomelijke hinderpaal mag er tusschen ons liggen ?

Wouters stemming verbeterde er niet op. Hij begal zich nu naar huis.
I-ivina kwam hem in den gang tegemoet.

- Een pretje, zei ze. Overmorgen moeten we naat een leest bij den
schout te Veurne. De uitnoodiging is juist gekomen. Het is de verloving van
zljn dochter ciie gevierd wordt. O, het zal er zeer plezierig zijn. En Agneta
gaat er natuurlijk ook heen.

- Verrvacht ge daar zooveel van ? vroeg Wouter.

- O, gij hebt in Engeland zeker veel feesten bijgewoond... maar wij
z;jn hier blij als er eens wat is. En ik herhaal, dat Agneta er ook zal wezen..-
Ze zal nu thuis de uitnoodiging vinden... Heeft ze èr niets van gezegd.

- Ik ben niet mee binnen geweest. Agneta zal dus naar d,at feest gaan,
rr;aar Pol van Rooze eveneens.

- O, ja... Maar ge behoeft hem niet te vreezen.
Ge vergist u deerlijk, Livina. Ik heb.Agneta r,veggebracht".. Ze vroeg

rne niet mee in huis en was zeer koel.
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