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- Welnu, we zullen ons best doen voor u. Gij rverd inderdaad rrer-
schalkt, maar u daarvoor te dooden, zou toch al te bar zijn. Reken op nrij !

- O, jonker ik ben u dankbaar ! Ik heb rverkelijk geen rust meer. Maar
nu zal ik met meer hoop naar Veurne terugkeeren.

- lk zal de zaak niet uitstellen.

- Nogmaals betuig ik u al mijn erkentenis.
Wouter groette en reed verder.

- la, die Spaansche bezetters beschikken gentakkelijk over het levetr
van een Vlaming, monrpelde hij. Ze zijn onze verdrukkers en het votrk voelt
het niet meer. f)e voornaamst'e inwoners trachten naar cle vrienclschap dier
vreemdelingen. Zij vleien en huldigen hen. En bij cle nrassa lijkt alle gedachte
aan onrecht verdwenen.

Maar jonker rran Dillen had nog andere lrekommernissen.

- Isegrim beneemt mijn vader de rust, zoo zei hij bij zich zeff. Ik kon
nu den kerel aan hem overleveren... Maar ik rijcl r,veer als vriend tot hem...
En kan ik anciers I Zou ik het op ririjn geweten nerrell een onschulclig nieisje
aan de doninre, rrrreede heksenmeesters uit te leveren ?

Even huiverde \Mouter.

- Neen, dat nooii, hernam hij, en toch zou zulks het gevolg zitrn van
isegrims aanirouding! De menschen kunden nrijn denkbeelclen niet begrijpen.
Vader en moecie;' ontvangen nu \,veer als een heilige een kerel, die een brutale
bedrieger moet ziin, dien Wandelenden Jood ! Moe.st ik zulks zegreu... ik
nerd door beiclen als een ongeioovige beschour^.'d. Zoo is de tijd, dien ik
erntgroeid ben... O, het stuit me tegen de borst, clat ik schijn te konkelen tegen
r,',ijn braven vader ! Weer naar Isegrim... Dat ik terug keerde ! À{aar rvie
r,i'eet, wat hij mij te zeggen heeft... misschien wel. dat hij Vlaanderen verlaat.
Cod gave het..

Onder zulke gepeinzen draatde Wouter snel door. F{et u'as toch een
lange rit. Eindelijk zag hij den hoogen toren rzan Loo boven cle zompige ver-
laten vlakte.

Toen hij de stad naderde, trad uit een huisje terzijcle van cien \À'eg een
rreisje. Ze geleek een boerendochter, naar haar kleedij, maar tot zijn verba-
zing herkende Wouter dadelijk Antonia of liever Jacqueline. Hii hield zijn
paard in. Het meisje trad nader. Ze bloosde en zei :

-- Jonker, ik verwachtte u... Mijn vader verlangt u te spreken.
_ Waarover ?

- Dat weet ik niet. Maar ik hoorde, dat gij hier voorbij zouclt komen
en beloerde den weg. Ik heb u ook rvat te zeggen...

En zachter nog sprak ze :

- Gij hebt diepen indruk op mij gemaakt... Ik u.il een goede daad doen
en zal Adelida Prijcke in vrijheid stellen.

- Waar is zij ?

- Dat mag ik u niet zeggen...
t'ehandeld. Ik wil echter niet, clat
lossen.

Ze is gevangen, maar ze worclt uitstekend
zij om mijnentwille lijdt en zal ltaar ver-

- Wanneer ?

- Zoodra ik kan... Het zal eenige dagen duren.

- Maar is het u mogelijk ?
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- Nu dan zal ik in eerbied aan u denken. Het zou een edele daad zijn !

- Zij zal volbracht worden. Ik geef u mijn woord !

- Dank u... En gij vertoeft nu hier ?... Ge zijt dan pas aangekomen.

- la. En ik ben volkomen veilig !

- Neen... Overal loert men op u...

- Wij blijven slechts kort... Ik ben hier bij een goede kennis...

- De vrouw van St-Joris ?

- Hoe weet ge dat ?
..- Ik raad het maar !

- Welnu, ial Zij wordt ook als heks beschoulvd... en ze is het braafste
rnensch der wereld. Jonker, ge weet nu mijn plan. Zeg er niets van'aan
vader. .. ik zal, om uwentwil tegen zijn wil handelen. Het is de eerste maal
van mijn leven.

- Om mijnentwil ?

En Wouter keek Jacqueline diep in de oogen. Ze werd rood en hernanl
snel :

.- Hecht geen verkeerde beteekenis aan mijn woorden! Het is uit eerbied
c.n ciankbaarheid...

- Maar weet ge, ctat ik u zou kunnen benrinnen ? zei Wouter ontroercl.

- Stil jonker ! En vaarwel...
-- Zoo haastig !

- 
Ik heb mijn boodschap gedaan. En

Ik sta u in den u,€S...

- Neen, Jacqueline. . .

- O, die naam niet...

er kan niets tusschen ons zijn

- Antonia dan !Gij staat mij niet in den lveg... nimmer zou ik u ver-
raden ! O, waarom schenkt ge me niet meer vertrour.l.en. Vertel mij alles.

- Onmogelijk ! Later wellicht...

- l3fs1, ja ! En zouden we dan ook gescheiden zijn door onoverkome-
Iijke hinderpalen, zooals u wvader eens zei ?

- Ja. jonker...

- Ge bemint iemand anders ?

- O, Iaat ons't gesprek eindigen. God zegene u... en loone u alles
rvat ge voor ons deed.

Jacqueline keerde vlug in de woning terug. Wouter reed voort. Hij had
zich weer te ver laten voeren door zijn gevoel... O, als hij het beeldschoone
meisje zag, de zoogenaamde heks van Nieuwpoort, klvam hij geheel onder
haar invloed...

- Ik mag haar niet van liefde spreken, mompelde hij. En toch, waarom
rtiet. Agneta vân Ramsdijk kiest den schurk uit, Veurne... En ze zal wel
varen met hem !lk ben nu vrij ... Helaas, zeker bemint Jaqueline een ander.
Alles is zoo geheinrzinnig voor haar..

\Meldra bereikte van Dillen de westpoort van Loo. Hij vroeg iemand
naar de herberg << Den Eenhoorn >. De burger wees den weg en na. enkele
stonden hield wouter zijn paard voor een vervallen afspanning stil.

- zal ik uw ros stallen ? vroqg een knecht, crie uit cle koetspcort kwam.



DE HEKS VAN NIE{.,IWPOORT 139

- \gsn, bincl het vast en geef het wat haver ! Ik blijf niet lang...
Dek het toch ! Het heeft snel gereden.

- Ja, dat zie ik. 'k Zal het daarom toch maar binnen brengen.

- Ook goed. Doch ik blijT niet lang.
Wouter tracl de gelagkamer binnen. In welke vermomming zou Isegrim

nu zijn. Aan een talel zat, een marskramer. Hij veroberde een stuk Lrrood
met spek. Het was een kerel van hooge gestalte. ,Hij gaf. van Dillen een
wenk. Het was dus d,e vervolgde.

- Dag jonker, groette.de waard, die Wouter echter niet kende. Waar-
mee kan ik u dienen ?

- Een beker wijn.

- Ge doet me er ook zin in krijgen, heerschap, beweerde de leurder.
Àlaar ik doe mijn rnaaltje met schraal bier.

- Schraal bier ! riep de waard uit. Goed bier, beste bier... en ge vindt
iret weinig zoo !

* O, beste man, het is maar bij wijze van spreken, hernam de mars-
krarner. Het uitmuntendste bier is toch altijd schraal vergeleken bij wijn.
Wat zegt gij, jonker ?

- Gij hebt gelijk, vriend. Kastelein, breng voor dezen man ook een
Lreker ntee.

- Lieve Henrel, wat een geluksdag! zei de leurder. Ik had het van-
nacht niet durven droomen, dat ik vanmiddag wijn zou drinken ! Hartelijk
dank, jonker...

De herbergier daalde af in den kelder.

- Gij zijt dus gekomen ? fluisterde Isegrim.

- Ja, tegen mijn zin !

- Dat begrijp ik...

-Watisernu?. - O, hier niet !... Ik siap dadelijk op en volg den weg naar Reninghe...
Kom me achtelna...

- Maar kunt gij mij niet met rust laten ...

- Nog eenmaal wil ik u spreken...

- We hadden reeds afscheid genomen.

- Ja, doch te bruusk, te onvriendtelijk... En dat ging me n,iet! Antonia
lieeft u' verteld, wie zij is. Dat \Mas zeer onvoorzichtig van haar.

- Ge vertrouw,t me dus niet ?

- Jawel I Zou rk u anders mijn verblijfplaats doen kennen hebben.
Ce konclt net een bende soldateù op Loo afgetrokken zijn !

O, dan zouden uw verspieders u wel gew,aarschuwd hebben I Zoo
ciom zijt ge niet, !

- Ge kunt gelijk hebben. Stil nu! De waard keert terug. D,us op den
Vr:€g flââr Reninge !

Wouter staarde door het raam... De waard moest niets van hun ver-
stanclhoucling bemerken. De leurder toonde zich opgetogen over den wijn
en dronk op de gezondheid van den milden jonker... Hij roernde den edelen



r 41) DE FIEKS VAN NIELTWPOORT

clrank, dien hij echter zeer zutir oordeelen moest. Dan zelte hij zijn maaltijd
voort.

Plots trad een nieur+'e bezoeker binnen. Het was Beneclictus, de schout
van Loo.

- Wel, jonker van Dillen, gij hier ! riep hij uit. Hoe vaart ge sedert
ciat mislukte van feest van Veurne ? lk zag u voorbij mijn woning rijden...

. Benedictus was in werkelijkheid wat ongerust. Hij vreesde, dat \Mouter
een onderzoek kwam instellen naar de schurkenstreek van Pol van Rooze.
Maar al dadelijk merkte de schout, dat de jonker er niets van wist. Anders
zou hij den magistraat niet zoo vriendelijk behandeld hebben; hij bood hem
zelfs een beker wijn aan.

- Ik zal dien op uw gezondheid ledigen, huichelCe de schout. Maar
eerst mijn dienst... Ik moet eens onderzoeken, rvelke vagebond er rhier zit,
en hij wees naar den marskranrer.

_- Een vagebond ? herhaalde deze. Is dat op mij ?

- O, ik m'oret u zeker als een prin's toespreken...

- Neen, kameraad, dat is niet noodig.

- Kameraad,'ka-tneraad... Wat meer eerbied ! Ik ben de schout van
l.oo...

- O, zoo ? Te oordeelen naar uw' roode karbonkel van neus liield ik
u voor een makelaar in wijn !

- Ge zult uw onbeschoftheid duur bekoopen... Wie zijt gij ?

- Klaas, de marskramer, een vrij man, die heel goed weet rvelk een
dronkelap Benedictus van Loo is. En het moet treurig met het gerecht
gesteld zijn, waar een vent als gij het uitoefenen moet, want voor een beker
wljn koopen ze u om... laat staan voor een rond sommetje.

-- lùy''aard help mij dien schurk aanhouden ! geboodi de schout. Hij
moel in betrekking staan met den Reus, den hoofdman der roovers.

--- lk zal eerst mijn knecht roepen, zei de herbergier voorzichtig.
Isegrim stak zijn laatste brok brood in den moncl, stond kalm op, keek

Benerrictus eens flink in de oogen en schimpte :

-- Zoo, zoo... gij leeft nog ? En de schoone Julietta ook nog ?

De schout verbleekte...

-- Wat bazelt --ge nu ? stamelde hij.
-- Julietta, de Spaansche... de vrouw met de donkere oogen en het

gitzwarte haar ! Leeft ze ook nog, heer Benedictus...

- Wie zijt gij ?

- ivlisschien een schin uit het verleden...
De knecht verscheen....
_- We moeten dien zv,rerver aanhouden ! riep Benedictus. zich van zijrr

schrili herstellend.
I:cgrtm deed vlug een stap nader en gaf den schout zoo'n gewel,liee;;

starnp iir de maagstreek, dat Loo's magistraat achterover op den vloer tui-
r-relde eu Lenflende bleef liggen.

- En wie nu ? vroeg de sterke kerel lachend... Heeft Ll\r' irnecht
goesting zich eens met mij te meten ? vroeg hij aan den waard.



DE FIEKS VAN NIEU\MPOORT 14i.

--- Ner.r, ik dank u voor de eer, zei de man en hij verdween weeï.
-- Eu qij, baas ?

-- lk ben geen vechthaan !

-- En tij, jonker ?

-- C)ii hebt den schout toch zwaar beleedigd, beweerde van Dillen.

- 
(jch, gii spreekt hem natuurlijk voor. Groote heeren.trekken aan

't zelTde koorcleke, niet waar ! Maar Benedictus, die zich nu ligt ie kronkelen
van pijn iri lijn doorzopen maag, moest zell in de donkerste cel zitteir en
melrig slachtoffer van hem verdiend de vrijheid... Dus niemand heelt lust
met ;r ij 1e urorstelen. Baas, hoeveel is mijn schuld...

-- Ga maai zoo I

-- l.l,r3n, ik begrijp, dat ge me weg r,vilt hebben... ge moet ook dat
kramiekelijk ventje antzien... hij is uw schout... doch ik betaal heerlijk mijn
schuld. Benedictus, de grootste spons van Vlaanderen kan dat niet zeggen...
Wel, .rriencj, liunt qij nog wel opstaan ? Heb ik u zoo goed geraakt ? Dai
ttoet ule veel plezier... Waard, ho'eveel moet ik u betalen ?

_' Drie stuivers !

-' Daar zijn 2e... En nu vaarlvel ! Laat Benedictus rnaar ligpen... hi3

zal t,c'i 1.,,i1'kon-ren.

Meer om geen arg\,vaan te wekken clan uit medeli]cl:r, hr:rd Wc:rtel
;ich r;r'cr i,it'n gevallene e'el;ogen. Hii hielp Ce;i schout i); eeil bank, Br:c-
dirrLr..; l<r-errririe r,'an nijn... L)e l<iamer ver'.rok.

Stilaan kr,r,arr ile schout lcch w'eer op zijn veihaatr.

--. Wer;roia tiebt gij clen rckel niet aangehouden ? rrroeil hij aan Wouier
eu clen lierbergier.

--- Wel. om cle rvaarheid te zegçn... ik heb een z'"vakke i.naâg... ge
r,veet het... r:n dan zoo'n vuist er op als een smidshamer...

--- IJet inoet Isegrin zijn ! riep Beneclictus...

-,- Wcl, laat. t".ns hem clan najagen ! stelcle W-outer voor...

- trl< zou nrel rvillen... Maar hoeveel van zijn aanhangers wachten daar
buiien de stede ! ik heb clikvrijls genoeg op meer {rersoneel aangedrongen..-
(ii ze geven mij cen stran-n cn, afgedankten soldaat met één krorn en ééa
houten been. Kan ik iriei zco iernand isegrim achtervolgen, die in uw vaclers
gebieci, te liicuwpoort een gevangene verlcste, die te Veurne jonkvrouw
Adelida uit haar vaciers huis haalde ? En er zijn juist geen solclaten te I-ù{}.
Fiet garnizoen is gisteren naar de forten getrokken.

- Hoor eens, hernam Wouter, dan voel ik mijn verplicht dien Ise,erim
ra te. zeften. Waard, iaat nrijn paard voorbrengen I

- Cij achtervolgt den kerel ? vroeg de schout verbaascl.

- Ja! Hij is vogelvrij verklaard en dus mag ierler hem aanhouden"..
-- Joriker, ge wilt dus uw paard ? vroeg de herbergier.
_- Ja... vlug !

Beneclictus keek Wouter âafl en fluisterde :

_- Ge rvaagt uw leven, heer van Dilien. Dat ..'ctr-.;pel ik u... Zcuden sre

n,aar niet beter de zaak geheim houden-.. Dc u'aarcl zatr ook zlvijgen... Ik
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l.:an mij trou.rvens vergissen... Och neen, het rvas Isegrinr ltiet'. Die zal ziclt
op klaren dage niet te Loo wagen...

- Ik ben van een andere meening en ik achtervolg henr, hernarn Wouter.
Het scheen hem een goede list, om nu, zonder achterclocht te rvekken,

tJe baan van Reninghe te volgen. Toch hinderde het hem zoo dapperheid te
veinzen, waar hij meer de medeplichtige van Isegrim geleek.

- Ik ben goed gewapend; verzekrde hij.

- Maar die vent is een reus. Zoo noernen zijn roovers henr ook. En
hij steunt op hekserij... Ja, door zwarte kunst heeft hij rnij verslagen ! Ar-iders
sta ik mijn man rvel... En wat zal u dan een pistool helpen...

- Gij zijt een zonderlinge magistraat... gii wilt er nrij van afhouden
een vogelvrij verklaarde bij de kraag te vatten...

- Indien de zaak mogelijk ware... Wat cloet ge eigenlijk te Loo ?

, - Ik moet op de abdij ziin. Ik beheer cle zaken van cle Duineheeren,
die zich naar Brugge hebben begeven... À{aal mijn paard is c1aar... en ik
vertrek...

-- En dan 2.ult ge te Nieur,lpoort uitstrooien, dat cle schout van Loo u
niet durfde te vergezelien.

- Wees gerust ! Ik ben geen kwaaclspreker... Tot straks...
Wouter liet den schout staan.

- Jonker, jonker, ik vrees, dat we straks uw lijk zullen mûgen halen,
vermaande ook de waard.

- Zoo gauw nog niet !

- Was me dat een vent, toen hij daar voor Benedictus stond... i\een
hij is geen leurder... Hij lijkt meer op een officier... En een par oogen in
zijn kop... En gaat ge nu uw leven wagen? Zao jong nog... Als de schou-
ten en krijgslieden dien Isegrim niet kunnen grijpen, waar rraakt gij u ctan

druk over ?

- Al dat praten brengt me niet van mijn plan af..

- lk zal een gebed' voor u lezen, jonker' ! Waart gij hier schout in
plaats van onzen drinkebroer... het kreupel wijnvat ! Dat de Fleiligen u
bijstaan !

Van Dillen reed heen.

- Ja, goede menschen, ik moet u wel bedriegen, mompelde hij. Isegrim
zal mii geen leed doen. Maar ik zeg hem nu eens flink, dat het voor de iaat-
sie maal is, dat we elkaar ontmoeten !

Wouter kwam voorbij een klein landgoed. Het was't Vijverhuis... Hij
bemerkte een vrouw, die in een kapmantel gehuld \N'as... Ze drong door een
haag terzijde.

- Die kiest ook een rare irrgang, dacht de jonker... Misschien een die-
vegge. Och, met zoo'n schout !

Maar hij schonk verder geen aandacht aan het buitenplaatsje. \Meldra
lvas hij een eind op den eenzamen weg naar Reninghe. Aan weerszijden
stond struikgewaç... Daarachter strekte zich het treurige, verwoest'e land uit.

Isegrim wachtte hier. Hij trad van achter een heester.

- fia, toch gekomen ? vroeg liij.

- Ja... ik moest wel. Maar ik ben niet op dit onderhoud gestelct !
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L'romde Wouter van zijn paard stijgend. En terneer, dat cle schout vermoeclt,
ctat gij Isegrim zijt.

- O, dan zal de sukkelaar wei voor goed genezen zijn, nrij nog lastig
te vallen. Wat stond hij zwakjes op zijn beentjes.

- Wie is die Julietta, over wie gij spraakt ?

- Laat dat rusten...

- Ook \\'eer zoo geheimzinnig.

- Gij kunt alles hooren, als ge het voorstel bijtreedt, dat ik u rvil doen,
cn waarvoor ik u hier uitgenoodigd hebt. Otis gesprek behoeft niet lang te
duren... Jonker van Dillen, gij past niet in dit Vlaanderen, dat cle bezetting
nret gelatenheid, bijna rnet vreugCe draagt. Gij past evenmin bij den, hier
heerschenden geest, clie onschuidigen als heilsen verbranclt... Gij beireurt
cck, dat hanciel en nijvêrheid verihveren ziln... F{eb ik niet gelijk ?

- Ja.

- Aij droomt van een welvarend Vlaanderen, zonder rooversbenden en
frotsche Spaansche officieren.." Welnu, doe een daad ! Verlaat uw huis
uw ûuders, uw stad... en sluit u bij Isegrim aan.

- En waarom ? Zult gij een nieurv Vlaanderen verwekken ?

- Ik ontbloot mijn plannen niet. Maar durît gij die offers brengen vocr
uw land ? Er ziin e,r nog velen, die denken als gij ... De oorlog breekt weer
uit. De Spanjaarden beschouwen Vlaanderen als hun bondgenoot. Vlaanderen
nroet hun vijancl zijn.." cn toch katholiek blijven; zooals het was onctrer
Artevelde en anclere onder zijn groote zonen.

- Wie zijt gijd an ?

- Wordt qij nriin vriend... verlaat gij cle uwen... dan zult ge alles
\veten.

- Konit gij oproer zaaien ?

- Ik herhaal, wat ik u zei... l.tru kan ik u niets zeggen...
nret mij rnee gaat...

- Gij vertrourvt ine niet... en ik noet u wel vertrouwen
weten, nret r,vien ik mij verbindt.

- Zoo ik uw rvoord heb, clat ge mijn lotgevallen deelt, dan rvel i

- Ik beschouw u dus als iemand, die hier een beweging wil in't leven
r'lepen tegen Spanje.

-- Welnu, ja I Maar meer
Doet ge mee ?

Alleen als ge

! Mag ik niet

- Ge jaagt een droom na ! Zulk een

-smoord... Het is een gevaarlijk avontuur.
is ontvoikt, uio€st, verlaten, arm... Ge hebt
zetting bijna rret vreugde. En dat is nu niet
zaak, die vooraf toimislukking gedoemd is.

- Dus moet ik niet aandringen, jonker ! Als ge niet dadelijk geestdrift
toont, zijt ge geen man voor mij.

- O, aanclringen is nutteloos ! En ik raad u sterk aan Vlaanderen te
verlaten"

- Neen ! riep Isegrim met kracht... Er zijn nog mannen, die voor een

edele zaak durven sterven, al is ze onmbgelijk. Gij weet nu oo,k, dat ik geen
roover ben. Die brandschattingen staan gelijk met het heffen van belastingen.

onthul ik niet... Het is al te veel bekenci".

beweging wordt in bloed ge-
Vlaanderen is machteloos I FIet
gelijk : ons volk draagt de be-
te veranderen. Ik beproef geen
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À4et clen zoogenaarrrtlen Reus heb ik niets te lnaken... Wel, keer clan terug
raar 1\-iei-r-ffpoort en v.,,ordt ook vriencl van Spaansche oliicieren.

- Neen !

---(), dat volgt rvel !Het kan niet anders... Zie lijdelijk toe, hoe mer
otts ticiti nog uitzuigt, hoe nren heksen verbrandt; luister vanavoncl naar dr:
praat van Al.iasverus... Ge ziet, clat ik goed ingelicht bcn...

-- En gij bezin n, en veriaat dit land terr,l'ille van de arme pcqueline"..

- Acleiicla Prijcke is porg voor haar! tij vindt zulks niet eclei. nraai het
is oog oln o0g en tand om tand...

Wouier riaci-it aan cle belofte van Jacqneline, maar zweeg cr ilâtLturlijl(
(r\,ri...

- Nu t,eet ge veel, hernam Isegrim. Zweer hrer voor mii, clat ge niet:
''an clii alies zult openbaieir.

- Ik heb u clie inlichtingen niet ge.;raagcl en ur,',r eisch is onrcrlciijk.
--- Il{ herhaal u, clai ge zweren rroet mij niet te verklappen.

-- ik ircb uri beii'ijzen grnoeg gegeven van mijrr goeclr,r.illigheid... IÂaa,
i;r r,,ci3er een eccj te doen. Ik jwil nrijn vrijheid behouden.

- De ,",rijheid orr niij over te leveren !

*- Gij kuni nu aanvoeren, vrat ge wilt,-.. maar ik weiger beslist clen eecl

al ie leggen, dien ge eischt... Ik beloof u niets. Gij hebt mij nu al genoeg
ir: rracilijkheden gebracht. En ik verzoek u clringenci mc voortaan te nrijden.

- I-jan rnoet il< iraatregelen neruen voor mijn veiligheid en clie nrijner
vr ientien, hern'arn Iscgrirn.

- \lvili ge mij last a.ancioen ?

- Nu k'unt ge veilig teiug I<eeien ! Nierirand za! u hinderen. Mijn r,voord
is een vrijg,rlcicle....Maar ik weet, dat ge een rnan zijt, clie mijn geheimen
ircnt en rvankelt iu Llvri hor,rding... ik heb het recht de maatregelen te nemen,
r.r,eike itri nooclig acht... Vaarwel,jonker van Dillen. Ik had gemeend bij Vlaam-
si:ire jcukel-s r.neer duri te vinclen... Dien indruk hebt ge op mij gemaakt
i-iet spiji nre, dat ge nre teleur stelt...

- En u\r., opt!:eden is zeer onrechtvaardig ! Gij verklaart mij tot een
\,irrntl. orrrciat ik Lrn' grillrn nict i;rvolg !

- Grillen ! Maar kom, Iaat ik u niet langer ophouclen... Tot Iater !Ge
zult in elk geva! n,og van, me h,ooren. Er is echter in m,ijn hart geen wrok voor
u rvel integencieel.

Isegriril verdw,een achter cie heesters en Wouter keerde naar Loo terug.

- Nu lveet ik weer veetr, dat ik liever niet gehoord zou hebben, mom-
p,elde van Diiien. Isegrim is dus een samenzwering aan het beleggen.Tege:r
cle Spanjaai:den... Worclt hij claarvoor achtervolgd! Of wie is hij eigenlijk?
En ilç ntoet zwijgen ? Ik ben clan toch zijn stille medeplichtige... Eigenlijk
ber'vor-rcler ik hem. Ja, ik voel als hij... tr,aar het is een dwaas avontuur.

Z'.sa miinerend bereiltte Wouter weer het < Vijverhuis >. Een kreet
s!:ocrele heni in zijn gepeinzen.. Uit de woning klonk die kreet...

- Wat gebeurt er ? vroeg Wouter zich af ... O, daar straks drong een
\ioLr\v binnen... Zou ze ierirand aanvallen ? Ik moet toch eens zien.

Fiet hek bleek gesloten. Van Dillen bond zijn paarcl aan een der stijlen.
Iian klom hij over de poort... Hij snelcle door een hof. De buitendeur van het
lancllluis stond op een kier. Wouter hield zijn pistool gereed en trad binnen.
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