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- Ailenaal becleesclheic'r, een tecl<en van echte liefde.

- Als het niaar i,l''aar is !

- En dan, 's mcrgens is het geen utlr voor bezoeken.

- Maar Pol van Rooze reeci een-kwartier later het landgoed van baron
vai-l Ranrsdijk op. Voor hem was cle tijd dal 'ivel gescirikt.

- Misschien voor een zaak rnet Agneta-'s oom. Was Agnet'a koel iegen
u ? F{ebt g'e haar urv iielc'le verklaarcl ?

- Mijn henrel ze gai rrie niet cle rrrnste kans. Ze ontnam me zelfs alle
lust ciaartoe.

-- Hoe zoo ? vroeg Levina toch i'r'at teleurgesteld.
Elk rvoord

scheen geld te kos-
ten en liet ze er al
eens een los,het was
oir geen rrriendelijke
n'ijze.

Eedeesdheid,
liet teeken van echte
liefde! herhaalcle Li-
vina. Ge behoeft van
iilc;:c iire t tr: r'ïte-
zen.

En lachencl ver-
volgde het rneisie :

- Agpeta is rioor
u".. efl Pol voor mij.

- Arm kind, ge
nraakt u met illusie's
blij, dacht'Vy'oufer. . .

À{aar hij vertelclc'
niets ongunstigs vati
zijn mededinger. Hij
moest trouwens nu
zelf op ziln hoede
zijn... Hij had zich
in moeilijkheden ge-
stoken.

Ëlij beu'onoerde zicir itt dcn s1,icg1el. (biz.71).

VAN ROOZE'S VOORSPRONG.

trn sourbere stemmirg rvas Agncta thuis gekomen...
_- Ge hebt toch al ontbetcn ? vroeg baron van Ramsdijk, dadelijk.

- .la, oom...

- Nog een maai bespaard... De ti.iden zijt'r zoo duur... Waarom ziji ge
niet to'. na den noen gebleven ?

- Maat oom, wilt gij nu waarlijk dat jonkvrouw van Ramsdijk gaat
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klaploopen bij andere families, om de kosten van het eten te bezuinigen ?

vroeg Agneta verontwaardigd. Gij behoeft zelfs voor mij niets uit te geven...
lvlijn onderhoud vergt slechts een klein deel van mijn eigen renten.

- De tijden zijn duur en ik moet uw geld goed beheeren, hernam de
vrek. ..

En dan vervolgde hij :

- Er is een uitnoodiging voor ons gekonten, om een verlovingsfeest te
Veurne bij te wonen... 't Is bij den schout.

- O, ik verwachtte dat... ik heb niet veel lust om er heen te gaan.

- Waarom niet ?

- 't Is zoo vermoeiend...
Agneta kon de ware reden niet zeggen. Op dat verlovingsfeest zou ook

Vouter van Dillen zijn en haar 't hof maken. En zij wilde hem mijden. Voor
Agneta was het plots zoo somber geworden.

- Ge kunt dat niet laten, verklaarde haar oom. Ik vergezel u. Het is in
ieze tijden altijd goed met schouten en andere overheden bevriend te ziin.
Oe weet nooit, wat er gebeurt. De familie van Dillen zal ook wel gaan... Wij
kunnen met hun wagen mee rijden. Wouter zal niet beter vragen.

- Maar oom, wij hebben toch ook een koets...

- Dan behoeven we die niet te gebruiken en we besparen de sleet van
de wielen en de assen. En als het paard naar Veurne moet, dien,en we het
meer te voeden. De tijden zijn duur.

Agneta walgde van die gierigheid.

- Q96, ik zal naar het feest gaan, hernam ze, maar in onze eigen koets.

- 
jWees toch niet zoo dwaas !

- Wat zouden de menschen'van ons zeggen.

- De zoon van den schout reist immers gaarne in uw gezelschap. Maar
zeg eens, welk geschenk heeft hij voor u meegebracht ?

- Geen !

- fi6, dat is bedenkelijk ! Dan heeft hij in Engeland geen go,ede zaken
gcdaan. Het valt me tegen. Vertel eens...

- Van zijn zaken weet ik niets !

- Hebt ge er dan niet naar geinformeerd ?

- Neen, oom ! Dat zou zeet onbescheiden geweest zijn.

- O, meent ge misschien, dat wij een kat in den zak zullen koopen ?
Ha, neen, bij een huwelijk moet het fortuin van beide zijden komen !

- Maar er is nog geen sprake van een huwelijk. Wie zegt u, dat ik aan
riiijnheer van Dillen denk!

- Ik ben blij dat te hooren, Agneta. Jonker van Rooze zal een betere
partij zijn. En wie weet ontmoeten we op het feest nog geen rijkeren kandi-
claat. Als we nu toch maar met den wagen der van Dillens meereden. Daarom
behoeft gij niet buitengewoon vriendelijk jegens Wouter te zijrr !

- Oom, als ik niet in onze eigene koets kan reizen, blijf ik thuis ! ver-
klaarde Agneta.

Ze was nu halsstariger dan gewoonlijk. De gierigaard zuchtte en brom-
cie :

- Altijd zoo verspillend zijn ! En die dure tijden... Alles stijgt weer in
prijs. Waar gaan we heen ?
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De meid meldde, dat Pol van Rooze den heer en jonkvrouw van Ramsdijk
wilde bezoeken.

- Ontvang gij hem, zei de baron, tot zijn nicht.

- Maar oom...

- Hoor eens, als ik hem hier laat, moet ik hern een beker morgenwijn
aanbieden en de tijden zijn duur. Ik kan er niet aan denken vooreerst wijn
te koopen... alles st'ijgt in prijs... en het vat is bijna leeg. Zeg, dat ik w'at on-
gesteld ben. Wees minzaam, want jonker van Rooze is in elk geval toch rijker
cian Wouter van Dillen, die zelfs geen gescltenk voor u kan meebrengen.
Beloof echter niets, want misschien ontmoeten we te Veurne nog een beteren
toekomstigen echtgenoot. Ga nu, Agneta... ik wil het !

Het meisje aarzelde nog even. Maar misschien bracht Pol van Rooze haar
meer bijzonderheden over Wouters gedrag.

Ze begaf zich naar den wintertuin, waar de bezoeker op haar wachtte.

- Dag mijn beminnelijke Agneta, groette Pol van Rooze, en weer kuste
hij haar hand. Ik ben al vroeg hier, hé ? vervolgde hij.

- Ge zijt welkom, jonker, maar mijn oom is wat ongesteld, Iaat hij zeg-
gen...

- Al heb ik groote achting voor jonker.van Ramsdijk, toch weet gij,
dat ik vooral voor u kom, Agneta, Ik was zeer bezotgd... want ik heb ver-
ilomen, wat er gisterarrond te Nieuwpoort gebeurd is. Men heeft er irnmers
tret huis van den heer van Dillen aangevallen. En ik wist dat gij er op bezoek
-,uaart. Ik heb veel angst geleden om uwent.wille.

- Maar het'huis van den schout werd aangevailen, alleen de gevan-
genis, antwoordde Agneta.

- O, dan hebben ze me verkeerd ingelicht... De menschen overdrijven
altijd.

- Dat is waar ! Maar waart ge nog in de stad !

- Ia, ik zou juist vetrekken. Wegens die beroering heb ik ten huize van
den heer van Dillen overnacht.

- Ge waart zeker wel bevreesd ?

- Eenige oogenblikken, doch de roovers trokken dadelijk heen.

- Welk een onveilige tijd toch !

- Inderdaad !

- En gij die hier zoo afgelegen woont... en met te weinig personeel.

- Onze woning is goed verzekerd.

- Tegen kerels die zelfs in de gevangenis binnen het bemuurde Nieuw-
poort dringen !Ik ben dikwijls ongerust om u. O, mocht ik u beschermen...
u als mijn vroulv naar een schoon huis te Veurne leiden !

Agneta protesteerde nu niet als gisteren bij die liefdesverklaring. Ze keek
verlegen naar den grond.

- Maar ik heb een machtigen mededinger, hernam van Rooze, als op
droevigen toon. Cij komt zooveel bij de lamilie van Dillen... Gij gelooft mijn
waarschuwing niet... ik moet wel een lasteraar voor u lijken... want ik zag,
hoe Wouter u huiswaarts mocht geleiden.

Agneta hief het hoofd op, en zei :
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-- Ik kon zijn geleicle niet aïwijzen, maar narn het geheel tegen mijn
aan. Ik heb bewijzen dat gij de rvaarheid hebt gezegd.

Van Rooze verborg meesterlijk zijn vreugde...

- Ik verblijd mij niet, in het gedrag van jonker van Dillen al kan
rnijn r76s1dsel zijn, huichelde hij. Het spijt rne, clat een zoon ui{ een huis
het zijne, zoo diep vallen kan.

- Dit verbaast me ook.

- À{aar Wouter is nrisschien te verontschulcligen. Hij heeft in het lustige
Fngelaucl vcrtoefd.

- En is clat een recieu orn zoo genreen te handelen ? vroeg Agneta.
O, neen... ulaar de verleiding r"ur sterk wellicht en Wôuter, dien ik

van vroeger goed ken, is stcecls zwak van karakter geweest.

- Ik weet nu, dat hij zeer verclorven moet zijn, hernam jonkvroqw van
Famsilijk.

- Beoordeelt ge hem niet ie streng ?

- Neen... Ik kon hem gisteren in zijn r,vaar licht zien. Hèt verblijf in
F-ngeland heeft hem lal van karakter gemaakt. O, neen, ilc was niet rnet zijn
g:eleide gecTiend, niaar kon ik het weigeren ? Dan had ik de réden moeten
cTrgeven. En mevrouw van Dillen of mijn vriendin Livina behoeven toch van
tttij niet te hooren, hoe slecht Wouter is geworden !

- Nt-r br:grijp ik u, en il< kan niet andels dan u gelijk geven. Ge hebt
tli.!s onaangenante ervaringen opgedaan ?

zln

dit
als

En
zoeking

iri t.

o, je...
Agr:eta. vertelcle nu lioe Wouter zich gcciragen had inzake de huis-
op (ler1 Rcigcr.
l)us u',erkt hij zijn eigen vacler t'egen ! riep Pol als verontwaardigd

Och... als hij nu toch op dien weg is ?

- trnderclaaci... uit het eene kwaad volgt het andere. En nu gaat me
ecn iicht op... Toen jonker van Dillen van u afscheid nam sloeg hij clen weg
it1 nââr cle Pelikaan... Daar staat een kleine hoeve van zijn vader en bewooncl
cloor een onclen nlân... zou hij daar het meisje verborgen hebben ?...

- Wie r,veet ! Hij moet ze gisteravond toch ergens heen geleid hebben,
reririts cle schout niemand op de Reiger aantrof. Maar, jonker van Rooze...

- Noem nij toch Pol ! We zijn immers geen vreemden.

- Ik wilde vraf4en oi het niet uw plicht is den vacler van het meisje te
verrvittigen hij kan zijn clochter dan terughalen.

- O, ciaarover heb ik al lang gedacht. Vooreerst, lieve Agneta, is hei
voor mij een zeer moeilijke zaak rù/outer te betichten... Men weet, hoe ik naar
rrrv hancl di.ng en clus zal men mijn inmenging toeschrijven aan eigenbelang !

En'ten ttveede, wat zou het baten. De vader heeft over dat meisje niets te
21€ggen. ze is aI van huis weggeloopen. omdat Nieuwpoort haar veel te stil is.
7e zoekt plezier. Ze schijnt zeer hoogmoedig te zijn en ze is Wouter waar-
srhijnlijk gevolgd, ondat hij cie zoon is van clcn schoilt en ze z.ich nu als
ecn voornane dame kan verbeelclen.

- Ze is cius geheel verclon'en ?
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- Dat blijkt uit de inlichtingen, die ik genomen heb, want zeker heb ik
me afgevraagd wat in dezen mijn plicht was.

- Dan is er niets aan te doen !

- Ik vrees het... Zoo min als gij mevrouw van Dillen cn l-ivirta inlichten
rvilt, zoo min lacht het mij toe, juist door mijn verhouding jegens u...

- Inderdaad, uw toestand is moeilijk. Nu het kwaad kan niet verborgen
blijven. Ik heb veel deernis rret de ouders en ook met Livina. trtrr/at een slag,
als het bckencl rvordt.

- Laat or,s hopen, dat Wouter tot beteie gevoelens korut !Maar hij is
cvnisch geworden. Toen hij u tot hier geleiC had en mij voorbij ging, greep
Iiij a.rijn paard bij den teugel.

- Waarorn ?

- Och, eerst hatl ik het voor u wiilen verzvr,ijgen. nraar nu gc zelf over
l;em zijt begonnen, zal 1k ook clat meedeelen. Hij vroeg op hoonenden toon,
r-ri ik naar baron van Ran:sdijk ging. Ik antwoorcide, da-t hij het recht niet,had
:ulks te vragen. < Iloud u weg van Agneta, zij is voor mi.i I >> riep hij toen
v,'oedertti.

- O, ho.e ciur{cle hij ! zei Agneta boos.

- Ik wees er hem toen op, dat ik u te hoog achtte,om over Ll op straat
t. tvristen en clat ik mijn ll/eg zou vervolgen. À4ag ik zijn rr'roorclerl v/eergeven,
Agneta 1)

- Ja... ik r,vil alles w-eten.

- Agneta is nrijn lie[, zoo bervecrcle hij in tlie grove taal. Ze heeft al die
jaren op me zitten wachten !

__ En dat durfde hij zeggen !

- Zijn eigen uitdrukkingen !

-- Hoc onbeschaamd !

-- lntlerclaaci I En hij voegde er bij clat hij ur,r'hancl zclts nie:t hn,-l nloctcn
vragen"... dat gij gisteren en heden cleedt, alsol'gij zijn verloofcie rvaart.

Die leugentaal miste haar elfect niet.
Laag en gemeen is het ! kreet Agneta.

- Natuurlijk hechtte ik niet l-iet minste geloof aan zijn woorderr, hernam
-v-an Rooze. Ik herhaalde nog eens, clat welgeboren lieclen niet over een dame
twisten, althans op straat niet ! Hij riep nre nog beclreigingen na, doch ik
rteil door.

-- Vanmorgen heeft van Dillen al kunnen gewtar rvolclen. hoe ik hem
alstoot, maar bij de eerste gelegenheid zal ik het hem nog beter laten gevoe-
len, verzekerde Agnta.

- Dat zal op het feest te Veurne zijn ? Gij hebt van clen schout zeker
re:eds een uitnoociiging bntvangen ?

- Ja...

- En gij gaat er toch heen...

- Mijn oom wil het... Anders had ik weinig lust.

- Wegens de aanwezigheid van jonker van Ditrien ? Ma.a'; Agneta, gij
zult u toch zelf niet om zijnentwil uit onze gezelschanpen baniren ? Dat moogt
ge niet doen ? Dus ik zal u te Veuine zien ?
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- Als gij er overnacht, dan staat mijn vaders woning voor u en uw oom
open.. O, doe ons dat genoegen, en die eer! Breng uw oom dat verzoek over.
\vitr ge ?

- lt!n.t", ik wil geen partij trekken van Wouter van Dillens verwijde-
nng... Maar toch,wanneer zulf ge mij verblijden met het groote, voor mij zoo
heerlijke woord ? O, ik heb u zoo innig lief...

- Nu niet, Pol... Laat ons nog wat wachten J

- l![341 mag ik dan hopen ?

Dat weet ge wel...

- O, de tijd valt me zoo lang ! Maar ik moet geduld oefenen... Mag
iit morgen komen hooren, of gij en uw oom ten onzent wilt logeeren.

- Als gij daarvoor opzettelijk komen moet...

- Zoo gaarne ! Dan zie ik u immers weer eens en dat is mijn hoogste
geluk ! Dus ik mag morgen mijn bezoek herhalen.

- Ge zult welkom zijn...

- Dank u...
. Van Rooze nam nu afscheid.

- Twee gelukkige dagen in't verschiet,zei hij nog. Morgen een bezoek
ei1 overmorgen u ontmoeten op het feest te Veurne en naat ik vurig hoop,
u ontvangen in onze woning.

Agneta lachte hem toe... Van Rooze juichte inwendig. En buiten illom:
pelde hij :

- Wat is ze naief en hoe gemakkelijk is het de menschen te bedriegen.
Neen brave lù/outer,gij zijt geen partij voor mij. Ik versla u al te gemakkelijk.
I-la, wat een voorsprong heb ik nu op u! Maar ik weef wel, dat ik er nog niet
ben. Wacht maat...'k Zal ook den oom, den ouden vrek wei bewerken.

Agneta deelde aan baron van Ramsdijk dadelijk het verzoek van Pol van
Flooze mee.

- Bij hem logeeren ! zei de gierigaard. Natuurlijk, natuurlijk ! Anders
lrioeten we kamers in een gasthol bespreken en zoo'n waard vraagt altijd een
vroekerprijs. Nu verblijven we kosteloos te Veurne en ook den volgenden dag
rekken lve het bezoek zoo dat we niet alleen een ontbijt, maar ook een noen-
rraal uitwinnen. En als we nret den wagen van de van Dillens meerijden...

- Neen, oom, dat niet ! verklaarde Agneta.
Nu, we spreken er nog wel eens over. We hebben dus nachtverbliif

cri dat is al vcel.
De jonkvrouw liet die taal verder onbeantwoord. O, mogen bevrijd wor-

cie n van ooms vrekkigheicl. Zelfstandig zijn, en een eigen huishouden hebben.
Ze snakte er naar. Pol van Rooze kon haar dat bezorgen. En hij was hoffe-
lijk, beschaafd, goed van gedrag. Hij had Wouter zelfJ nog watïerdedigd...
En zij voelde genegenheid voor hem...

Maar op haar kamer weende Agneta toch om haar gebroken liefde... de
Iiefde toegewijd aan Wouter, op wien ze trouvi' en geduldig gewacht had.
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VOOR HrET FEEST.

Pol van Rooze stond met zijn knecht op zijn kleerkamer. Hij maakte zich

gereed voor het teest bij den schout van Veurne. Hij bewonderde zich in den

spiegel.

- Wat zegt ge er van, Karel ? vroeg hii'

- De jonker ial zich alle dames op zich doen vèrlievett, vleide de knecht'

die Pols degen in de hand hield.
* Allè dames ! Er zullen daar genoeg leelijke ziin, vaten zuur bier,

niutfe snuifdoozen en hun liefde kan ik missen. Ge weet wel, om wie ik het
ffieest geef... Ha, mijn zo,ete Roza. overmorgen komt ze. Eindelijk wil ze.

- Ze eischte eerst, dat het nestje heelemaal gereed was.

- Ja, ze wil proper wonen en we zullen daar prachtig zitten te Loo'
In Veurne durfde ik het niet wagen.

- Dat is zeer verstandig van den jonker.

- Ik moet hier een brave jongen blijven en nu vooral om Agneta van
Ramsdijk in mijn netjd te lokken.

- O, dat lukt wel ! voorspelde Karel.

- Voor haar tooi ik mij zoo op... of liever voor haar duiten en die van
haar vrekkigen oom.

- O, na dat huwelijk is de jonker schatrijk.

- Ja, de vrek mo,et al zijn geld in mijn beurs laten glijden !

- Bij testament, als hij dood is. Doch men kan het testament vroeger
van kracht maken, zei Karel...

- Zulke dingen moogt ge wel denken, maar niet zeggen'.., vermaande
Pol... Dus ik zie er goed uit !'

-- Weinigen zullen met u kunnen wedijveren...
Jonker van Rooze droeg een wijden Spaanschen hoed met kostbare plui-

men, een fijne geplooide kanten kraag, een fluweelen wambuis en broek van
dezelfde stof. Zijn schoenen prijkten met zilveren gespen...

- la jonker, ge brengt van avond weer veel harten in vuur en vlam,
voorspelde de knecht.

- Als ik Agneta van Ramsdijk bekoor is het goed... En ik moet nu dub-
bel mijn best doen, om den zoon van den Nieuwpoortschen schout geheel opr

zij te zetten.

- Wouter ùan Dillen ? De sukkel is immers al in ongenade.

- Ja, maar ik wil hem vanavond doen branden van ialoezie. Dus, Karel,
voor Roza is het huisje te Loo geheel in orde ?

- Zeker !

- Nu moet ik voortaan twee dame's 't hof gaan mraken, Agneta te Nieuw-
poort en Roza te Loo... Mijn draver zalhet druk krijgen... Och, hij kan er
tegen !

- Maar bij jonkvrouw Agneta komt ge over dag en bij Roza 's avonds.
Zoo dat schikt goed... Jamnrer genoeg is Loo heel klein... en zal het moeilijk
zijn er uw minnarijtje verborgen te houden.

- En wat dan ? Weet ge, waarom ik Loo koos ? De schout daar is een
oude suffer en" bovendien, hij heeft van mij geld geleend en kan het niet
terug betalenr de krotter ! Dus hij is in mijn macht. Hrj mag niet tegen me op-
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treden... gesteld, dat Roger Roza's vader, zijn clochter orttciekte en zijn iiulp
inriep... En dan zal ik slirn zijn. Meent gij, dat ik als Pol van Roozc naat'Loo
ga ? Fioudt ge ile nu voor zoo stom ? Ik kom er vermomd en onder een ande-
ien num. Dé kwezcls van Loo zlil\en kunnen gissen, maar niets radeu. En och,

weinig nrenschen in dat nest kennen mij. Maak u niet ongerust'.. Dat zaakie
lekt niet uit.." En als Roger zijir dochtet' ntist.." krijgt Wouter van cle

schu.ld... Hij is deu avond van zijn aankotnst utet een nleisje te Nieuwpoort
verschenen... en'nij cju.rft onr de eene of anilcrc reclen zulks niet vertellen...
Al wat hij nu zegt, liikt verclacht, juist onrclat hij te lang gezwegen heett.
En ik cluw hern nog lvel verder in clen put. tr-aai clat aan niij over, als gij nu

maar Roza veilig naar [.oo geleidt

- Dat zal gebeuren, jonker...
Van Rooze keek doc;r het raatn dat op straat uitgaf.

- Hslngl, daar zijn dc van Dillens I zei hij. Ze doen hun intocht birtrcn
onze goede stad Veurne ... Ze zitten in een rammelkas, een ouderr.vetsche

open wagen ... Zulke kale lui zijn het ! De brave zocu trcolt tusschel zijn
moeder en zuster. Ze willeu zeker hun uit Engeland tenlggekregen iun'eeltje
toonen... En cie zerlige l-ivina, die ook snloorlijli op me ver'liefd is. Wel ecn

fraaie meirl, trrâar geen orn e.r avontuurtjes irrec rtit te halen ! E,ir ot..l ze te .lr-ctt-

wen is ze te arnr...Ha, ze Stal-.pei-r in rie i'lcbelc ilocze af.., iic scilo''-ii is er

niet bij ... Zekiezen 't beste gasthof... Ze nleenett zeket', ciat ba.ron va.u Rattts-
dijk en Agneta claar cok zullen iogeeren ? V,/at zal Woutct een leelijke tronie
opzetten, als hij hoort, dat, Agneta bij ons te gast is. De brave familie treedt
binnen. Ja, hei zijri cleTiige rnenschen... gehecht aan iie degcliike oude zecien...
maar dien naam heb ik cok.

Zoo spottc Pol van Rooze, en dan trok hij zich van het raam terug.

- Ik ben klaar, hé, zei hij.

- lJy, degcn nog...

- Ja... Kon ik clien clen ouden vrek vaii Ilailsdijk tloor het hart steken,
zoo een clag na rnijn hi;rnrelijk !

- Zulke dingen nroogi ge u,'el clenken rnaat' niet zeggefl, aldus herhaalcle
Karel de gekregen verirraning.

---- 't Is waar... N''l naai: beneden, en eens flink gehuicheld vanavoncl.
Zelts de strengste clibben en l<n'ezels van Veurne vincleu jonker van Rooze
een, llraven iongeling.

_ Ge k',urt ook zoo ingltogen in Ce St-Walburgal<erk zitten...

- ja, hé ?,.. Och, Karel, de urensciren willen beclt'ogen zijn" Waarom
zou ik het dus niet doen ?... Nu zal ik u uiet treer terugzien ...tenminste.om
rustig met u te spreken... Ge weet dus alles voor Roza. Ik vertrouw op u...

-_ 'f ls niet noodig dat te herhalen, jonker. À1e clunkt, ik heb ntiin sporen
bij u reeds verdiend.

- 't ls waar !Maar nu rnoeten we dubbel voorzichtig.zijn... Roza rrag
mijn verloving met Agneta niet in den rveg staan. Ge begrijpt rne...

- Als de vrienden te Brugge zoo goecl oppassen als ik...

- Stil, stil, laat de vrienden van Brugge uu inet rust.. " Ik wil vanavond
niet aan hen denken' 

i,.:-r-..-,-En 't was of bekommernis even het gelaat verduisterde...

- Dit is voor u, zei Pol en hii gaf Karel een goudstuk.
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