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DE FIEKS VAN NIEUWPOORT

Eeide mannen gingen in de kamer bij de
j.acqueline, wat er met Wouter gebeurd
door ciit bericht.

- O, vacier, recl hertr ! smeekte ze. Jonker
v-erdiend.
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meisjes en Isegrirn vertelde
was. Zijn dochter ontstelde

van Dillen heeft dat aan ons

- 
Vandaag nog ga ik op reis

en ik zal doen wat ik kan. In elk
geval ben ik in staai zijn onschuld
te bewijzen.

- Maar gij kuui u niet als ge-
tuige opdoen.

_. Neen !... Dat is echter niei
noodig, om het gerecht toch in te
lichten.

- Stel dan niet uit, vader !

- Eerst wil ik zien ot ik dett
zaon van den Nieuwpoortschen
schout niet in onze gelederen bren-
gen kan. Ik heb er thans aile hoop
qp. We moeten alle middelen ge-
bruiken ollr ons te versterken en

kunnen niet steecls ridderlijk zijn.
Ik houd ook tegen mijn zin Adelida
Prijcke gevangen.

Weer scheen Isegrinr z\ch over
clie daad te verontschukligen. Hij
vertelcle, waar de dochter van den

schout zich bevond. En Jacquctinc
luist'erde aandachtig. Ze peinsde
aan haar belofte voor Wouter ge-
daan. Nu rvilde ze aan Âdelida de

vrijheid terug schertken.. .

Isegrim at met de faririlic ert dail
vertrok hij, dankbaar dat Jacque-
linr hier veilig trlijven kon.

De toren van Woumen (blz.229)'

IN Dg GEVANGENIS.

..[a. wor-rter van Dillen was naar veurne overgebracht, nadat zijn vader

heni aan Beneciictus uitgeleverd had. En de jonker zat nu somber in zijn ce!.

É{ij werri er uitgelei"d, otii verhoûrcl le worclen. Maar r'vat kon hij anclers

t"qg**" ilan cie lvaàrheic!, ',1'elke men triet gelooven wilde'
-'"Een 

grove rechter onclervroeg heni thaus etl clreigde reeds met de pijn-

bank" Pol van Rooze harl ook cen klacht tegen lù/outer ingediènd, omdat dezc

i:rem heschlrlitrigci had Roza ontvoercl te hebben.

A. liaNs. - De llehs van Niiluu'poort. t5
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En nu wilde de rechter beide jonkers tegenovcr elkancler stelkn, al rvas
hij op voorhand van Pol's onschuld overtuigd.

Wouter zat in een sornbere zaal, ornringd cloor gerechtstlienaren. Plots
traci van Rooze binnen... De rechter begroette hem eerbieciig cn clus voelcJc
jonker van Dillen dadelijk, clat zijn tegenstancler hier veel ureer geza{ zou
hebben dan hij zelf.

Pol van Rooze zag rlan ook spottend naar den zoon van clen Nieurvpoort-
schen schout.

Hecl van Rooze, ik heb u verzocht hier te kornen, onrdat Wouter
van Dillen, dc verclachte in den moorcl op Roza, dochter van Rogcr. een be-
schuldiging legen u uit.

- Zulks is rnij bekend, antw-oolcide vau Rooze. Flij bervet'rt, clat ik
Roza verieiclde rnet nrij mee tc gaan. Ik geef toe, dat ik den avond, toen bruine
Mariette te Brugge verbrand r,verd, 'uvel een grapje tot het' meisje heb ge-
rnaakt en wic zal clat krvalijl< nemen aan een jongen man, die een stevigen
beker heeft gedronken. À{aar durft jonker van Dillen verklaren, clat ik door
een cianie vergezelcl rnrercl, toen ik hem. rvel in rrrienclelijk gezclschap nabij
Nieurvpoort ontmoette ?

- Cij \vaart alleen. crkencle rùi/outer. Doch rlc clame. tlie rrrij r'.'rgrzeldc,
kon Roza niet zijn, vcrmits cleze pas later uit Brugge verciu'enerr is.

- Ik voer rriet u geen redetlvist over uw schuld, maar -çlciirts over
rnijn onschuld, hernarn van Rooze. Scdert dien tlag ben ik niet nte er tir Brugge
gewecst.

- ûij hebt neer geclaan, clan geschertst nret Roza ! riep Wouter uit.
Gij vroegt, wanlleer zij u vergezellen zou. En dit is zoo r,vaar, dat ik den
volgenden morgen Roza icgen zulk een voornemen heb gewaarschuwd.

- Dus hebt ge toen rnet Roza nog gesproken ? vroeg vlug de iecÉter.

- 
ja...

- Waar ?

- in clc eetzaal ! Ze cliencle het orttbijt op.
_ Ce tlaart rnet haar zrlleen ?

- Ja. O, wiit gc dat urisschien cok al tegen irij r.ritspelen i)

- Wel, ge kunt toen ivel het onnoozel neideke verlokt hebbrn u te
vergezellen naar Nieul^.,Doort.

- Zoo'n. bervering is goeclkoop.

-- Dc iru'e clat gij haar op haar hoede steldet r,oor jonker oiau i{ooze
ool<.. .

- Ocli, u,ie k:ratst nioet clen bai verrvachten, zei vau Rooze. ik liaii nog
nlcer 2reggen van clien geheirnzinnigcn ciag. Te Varssenaere i."; Wor-lîer van
Dillen in gesprek gerveest niet den voelman van een liuifkar... eu naar het
gerecht rnelclt, nroet clie \'oenlan niemand anders gerveest zijn dan de mis'
dacliger {scglin.

*- Nicrrranii keucle rlien persoou, sprak
<< Het Wapen van l)arrtile >>. I)aar hebt gij hent
rius niet vreemcl, riat ik hen op clen weg nog

- i.{ee1, d6rch il< r,tinci het rvel vreend,
roovers vielt en juist clic zonrlerlinge voerman
licni vercler zijt gereisd.

Wouter. Hij logeerde ook in
ontrnoct, zoor.t.el als ik. 't'Was
eens begroette.

clat gij later in de liancien der
u bevrijdde... el1 g/l toeii met
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- Ik mcet bekeulren, clat gij sluw voor spion kunt spelen ! schirnpte
jonker van Dilleu.

- Als men op de baan is, verneemt men veel nieuu's. lk ben geen
bediller, doch rvannecr rreu beschulcligd wordt van een misdaad. overdenkt
rnen eelrs beter al de claden van zljn tegenstander en lasteraar.

- lssv juist ! merkte cle rechter op. De bezwaren tegen Ll worden
steeds erger, jonker van Dillen. Gij schijnt Isegrim goed te kennen... den
iierel, die u te Loo uit de gevangenis haalde. We zullen dat alles nader
onderzoeken. Gij kunt dus tegen joriker van Rooze niets anders aanvoeren,
dan dat hij in het gasthof te Brugge, rvat vriendelijk tot Roza- zau gesprokerr
hebben.

- Dat hij haar vroe!;, wanileer ze rnet hem rnee u,ilcle gaan en dat is
lieel r,vat anders, merkte Wouter op.

- Ce liegt ! snauwcle van Rooze. Doch laat ik me niet,kwaad maken.
Was ik alleen ?

- Neen !

- FIa ! Ik werct omriirgcl cloor vrienden. Welnu, clat het gerecht de
g;etuigenis dier lieden inroepe. Ze zullen verklaren of ik een poging cleed
tot verleiding van het nreisje.

- Die vrienden waren klaploopers, t'lie op urv beurs aascien. En ze
zullen u wel lraar den moncl spreken ! verzekercie Wouter.

- Ha. gij begint nu al rnet nog niet afgelegde getuigenis als valsch te
verklaren, zoo berispte de rechter clen verclachte. We moeten zeker alleen u
gelooven, gij, die niet zeggen r,.'ilt of ciurft, welk nteisje u rt'e! vergezelde
op clen bervusten al'ond, zoo het Roza iriet u,as. Noenr haar dan.

- Onrnogeiijk !

En ge ineent, dat het gerecht zich tlaarniee tevrerlen stelt.

- De krvestie is hier ot het Roza was en ik herhaa!, tlat' clie pas later
uit Brugge verdwenen is.

-"ô, zi! kan u rvel vergezelci hebben en nog- eens tcruggekeerd zijn in
het hotel, onr haar goecl te halen... Wie rveet hoe ge eekonkelcl hebt, on de
menschen te, beclriegen. _lozef, u\\r vaclers clienaar, is plots spoorloos ver*
dwenen. Wie rveet, rvas hij uw helper niet. Den dag toen Roza voor goed
Brugge verliet, is er een vreemcleling in het' gasthof geweest. Hii berveerde,
dat hij naar Sluis moest. Maar daar heeÏt rnen geen spoor van henr gezien...
Wel heeft men hem 's avonds buiten clc Srueclepoort bij Roza bernerkt. lù/as

die vreemdeling niet Jozef, die voor u\,v rekening rverkte ?

- AIs ge in elken geheinzinnigen reiziger een rrrecleplichtige van mij
ziet, kunt ge ver gaan,..

Van Rooze hoorcle clan, dat zijn l<necht Karel nu voor Jozef rverd ge-
houclen en inrvenclig verheugdc dc sc'helur zich daarover.

- Jonker rran Dillen ik zou dien onbeschaarnclen loon laten varen, zei
cle rechter.

- Ik nreen toch het reeht tc hebben nrij te vercledigen...

- 
En belet ik u zulks ! Maar. ge zijt mij eerbieci v,-'rschuleligcl ! Ver-

'ù/eer u tegen den heer van Rooze. Zcg ons u,elk rncrisje u verqezelcle naar
Nieuwpoort. Zao lang als gij ons niet bervijst, dat zij Roza nict u,as. houdetr
u'ij haar rvel voor de jamrnerlijk yerrnoorrle cieerne... Bovendien rroeten wij
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in deze onveilige tijden weten, wat u kan verhinderen urv reisgenoote te
noemen, Is zij een verdachte, een van de vele spionnen,- die nu Vlaanderen
als vergeven ? Ook dat zou u in zware beschuldiging brengen !

- Mijn geweten is gerust...

- O, ge hebt wellicht een genrakkelijk geweten, maar wij stellen ons
niet met zulk een antwoord tevreden. En ge vergeet de andere bezwaren,
zooals den brief, in het huis der misdaad gevonden.

- 
ik heb Lr bewezen, dat de brieT niet van mijn geschrift is, hernam

Wouter.

- Meent ge dan, dat wij onnoozel genoeg zijn om niet te begrijpen,
hoe gij uw hancl verdraaien kunt !

- Ik houd vol, dat ik het slachtofter ben van gekonkel...

- En rvie is de konkelaar ?

- Hij daar !

Van Dillen wees naar Pol van Rooze. Deze lachte hoonend en riep :

- Waart gij niet zoo'n eerloozen kerel, ik beriep u in tweegevecht,
maar ik rnag mijn degen niet onteeren.

- In grootspraak zijt ge sterk I

- En gij in 't beschuldigen.

- Dat is waar, erkende de rechter. Maar ik vraag te vergeefs naar
bewijzen... en zelfs naar duidelijke antwoorden op rnijn vragen, terwijl ge
u verschuilt achter uitvluchten, als < Ik kan dat niet zeggen, ik rnag niet
spreken, ik heb mijn r,voord gegeven >. Jonker van Rooze, wilt gij mij op-
geven, welke vrienden bij u wareu, toen ge een vriendelijkheidje tot Roza
zegdet" Wouter van Dillen moet niet kunnen beweren, dat wij hem onrecht-
vaardig behandelen.

Van Rooze somde eenige narnen en adressen op en hij voelde zich vol*
komen gerust, r,vant Karel had aan de kerels reeds de les gespeld.

- FIet is onnoodig dat gij langer blijft, sprak de magistraat. Wii zullett
de getuigen ontbieden.

- Ik vïaag niet beter, verzekerde van Rooze.

- O. ik twijfel niet aan uw volkomen onschuld, maar ik wil aan vatt
Dillen geen enkel rechtsntiddel onthouden.

- O, ge behoeft mij niet te ontzien, beweerde Pol. Laster ketst toch
terug op hem, die ze verspreidt.

- ûod zal zorgen, dat die waarheid u volkomen duidelijk lvorde ! riep
Wouter. ûe hebt nu groote macht naar ge nteent, maar in den Hemel troont
cle Ahnachtige, de eeurvige rechter !

- Bedoelt ge rrrisschien, dat ik een ourechtvaardige rechter ben ? vroeg
rle magistraat.

- flgsn, trssl I lk spreek tot van Rooze...

- En ik nrinachi uw huichelarij ! antwoordde Pol.
F{ii boog voor den rechter en ging heen...

- Dc onnoozelaar zil er al dieper en ciieper in. montpelcle irij buiten.
En Brek zal nog rvel voor nieuwe bewijzen zorgen.

Maar hij dacht aan het zwarte kruis, aan de spookachtige verschijnselen
in het Vi;verhuis, toen hij daar met Benedictus's nachts kwarn; herinneringen
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aan Julietta doemden hem voor den geest, en toen voelde van
zoo gerust niet rneer.

Wouter van Dillen werd teruggeleid naar de gevangenis. En
klonl< nog het afscheidsrvoord van den rechter :

- 
De pijnbank zal urv tong wel losser maken...

Flij wilde Jacqueline voor folteringen behoeden en zou ze nu zelve rnoeten
ondergaan. Men dreigde zijn kloek, schoon lichaam op gruwelijke rvijze te
schentlen.. .

- 
Maar aan de heksenmeesters lever ik geen prooi ! zei de moedige

jongeling bij zich zelf.

IN DEN TOREN VAN WOUMEN.

't Was avond. 't Vroor en een gure wind gierde om den toren, die kioek
en hoog borren het puin van het dorp Woumen bij Dixmude rees.

Binnen den toren waren eenige mannen vereenigd. Ze zaten rondom een
houtvuur. De rook dwarrelde door een gat in den klokkenzolder weg. Buiten
zou niemand dat opmerken. Het was pikdonker en bovendien rvooncie nie*
mand tusschen de ruinen, welke cle oorlog hier gelaten had te midden van
het braakliggend Iand en overstroomde, nu nret een ijskorts, bedekte weiclen.

Een nieuwe bezoeker t,rad binnen...

- Nog geen hoofdman ? vroeg hij.

- 
Neen, antwoordde men, maar Isegrim zal stellig komen.

- 't Vriest, dat het kraakt, hernan de laatste binnengetredene. Ik ,heb

mijn weg over de bevroren plassen verkort. Dat herinnert me aan de in*
neming van Breda. Geef me ook een plaatsje bij het vuur... dan zal ik u dat
rrertellen. . .

En toen de kerel neerzat, hernam hij :

- Ja, dat herinnert me aan den goeden tijd, toen ik de Spanjolen mocht
bestrijden en ik hoop, dat die goede tijcl weer spoedig moge aanbreken. Men
zegt het wel, maar al dat parlesarrten cluurt me te lang... Nu, oin clan tc
vertellen van den avond, toen het ool< zoo geweldig vroor. 't Was in Februari
1590. De veste Breda was ai eenige jaren in handen van de Spanjaarden en
zij was de sleutel van Brabant. Nu hadden wii nog niets gedaan, om haar
tertrg te krijgen en zekw meende de vijand, dat Maurits van Nassau het niet
aandurfde, de geduchte sterkte aan te tasten. De bezetting vreesde geen
gevaar en, zooals 't gaat, werd te minder waakzaam. Prins Maurits wist dit
wel en hij besloot tot list zijn toevlucht te nemen.

De soldaten der bezetting stookten 's Winters vuur van turf, een brand-
srof, die ze natuurlijk van buiten moesten betrekken. Die turf werd hun ge-
leverd door eenen schipper, Van den Bergen, die in zijn hart de Spanjolen
verwenschte, zooals men Maurits meedeelde. Aan dezen man dacht de prins
tot bereiking van zijn doel. Hij liet den schipper bij zich komen en vroeg hem,
of hij zou willen medewerken aarr de verovering van Breda.,

- Van ganscher harte, antwoordde deze. Hoe eer, hoe liever de Span-
jaarden uit de stad weg.

229

Rooze zich

in zijn oor
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Mag ik over uw schip beschikken ? hernatn Maurits. Dan zullen rre
Breda innemen.

- Ik en mijn schip zijn volkomen tot urruen clienst, Excellentie, zei Vau
Cen Bergen

- Wel, luister dan naar mijn plan, hernam Maurits. Onder cle turf zon
ik willen soldaten verbergen, die aldus ongemerkt in Breda zullen kornen.
's Nachts moeten zij dan hun schuilplarts verlaten en trachten de bezetting
te verrassen. Ze kunnen dat gemakkelijk, rrrant de Spanjaard is clan natuurlijk
op geen aanval bedacht. Het spreekt van zelT, dat ik zal zorgen rnet mijn
leger in de nabijheicl te zijn en zoodra de poort geopend is, trekken mijn
troepen binnen en de stad is ons.

- 'f ls een stont plan, Excellentie. Maar 't zal aan rnij niet liggen, als
't mislukt, dat belooT ik u, zei de wakkere schipper. Ook mijn volk zal gaarne
helpen. Ik kan de kerels vertrouwen.

De maat'regeien werden genomen.
Eenige dagen \varen voorbijgegaan. Het wintercle fel en de koude rvas

hevig.
Sciripper Van clen Bergen was op reis naar Breda. In het ruim van zijn

vaartuig waren zeventig soldaien verborgen. NatLrurlijk had de prins cle beste
en dc moedigste uitgekozen. Het ruini werd met planken dichtgesloten en
daarop lag cle turi'.

Daar het dus vroor en er reeds veei ijs in het lvâter was, ging het schip
maar langzaanr vooruit. Tot overmaat vall ranp stootte het lek en ku'âm er
water binnen. Door l'oortdurencl pompen kon men het vaartuig echter clrij-
vencle houden. /\1en .,'"'as van geen kleinigheicl vervaard.

't Was geen aangenaanr verblijf voor de soidaten. Ge kunt dat wel den-
ken. Zti moesten zich krom en gebogen houden en stonden tot aan de knieën
in het rvater. Zij leden hevige kcude en zagen ook af van de beclompte lucht.
Alleen 's nachts konCen zij een oogenblikje boven komen, om zich te ver-
frisschen" Velen u'erden zwaar verkouden en moesten geweldig hoesten. Dai
was gevaar'lijk; zoo zouden zij hunne schuilplaats kunnen verraclen. Eedele
vaderlandslieTde deecl hun al deze rnoeilijkheden overwinnen. Maurits haC

het puikje gekozen, kerels, clie veel van de verdrul<kers geleden hadden en

van geen lviiken r,r'isten.
En zoo voeren ze naar Breda. En weet ge hoe het in de stad toeging ?

De Spaansche soldaten cler bezetting van Breda waren ontevreden. Zc
leden vreeselijk van de kou. Ze kwamen immers uit het warme Zuiden.

- Waar blijft die ver,.n;enschte schipper toch ? brontden zii. De

turf is op en in dit barbaarsch land is het fel koud. Ach, edel Spanje, wanneer
zullen wij u toch rvederzien ! kloegen ze. Daar hebben ze altijd den mond
van vol.

- Gincler kornt het schip, riep plotseling een van hen. Turf, brandstof !

en allen ijlclen het vaartulg te gemoet. Ze zouden kunnen stoken, zoo meendett
ze. Maar cle prins zou voor een vuurtjc zorgen. Het hart van Van den Bergetr
klopte hevig. Nu zou alles beslist worden !

- Pomp, pomp ! zei hij tot den knecht. opdat de Spanjaarden het

hoesten niet hooren. Waarlijk deze maatregel u'as noodig, r,r'ant daa-r benecic'tt

was het solrs een lalvaai van belang. Vooral een der soldaten, I-leldt qenaamci,
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want hij zei tot eenrvas hevig verkouden. Ziinen naam droeg hij met eere,
kameraad :

- Doorsteek en dood rnij, want door mijn gehoest zal ik alles doeu
rnislukken.

De ancler rveigerde. Gelukkig door 't gekrijsch der pomp hoorden de
Spanjaarden niets.

- Schippertje, riepen de soldaten, werp maar een lijn uit. Dan zullen
n,ij u eens rap binnen de stad halen. Wij verlangen naa( de turf. Gij zijt lang
iveggebleven, rvij zijn bijna bevroren

De schipper w,ierp een tourv en de Spanjaarden haalden zel{ hun vijan-
rlen binnun.

- lk heb beste turf mee, beweercle Van den Bergen.
Een krijgsrnan kwam aan boord... Wat zorJ't nu zijn ? Het was eell

korporaal; hij moest het schip onderzoeken, doch cieed dit,als altijd, zeer on-
naurvkeurig, oindat hij a;rn geen gevaar dacht. 't Was in-lmers geen kano-
neerbo<'li.

En nu aan 't lossen. De schipper had natuurlijk gezorgd, clat hij tegen
Cen avcuil in Brecla aankrvarl, opclat slechts een klein gecieeite meer zou
gelost r.l'oreteu. ÀAaar cie soldaten lverkten zoo viijtig, clat weldra de planken
voor den clag zouclen konren. Dit mocht niet en daaronr zeiYan den Bergen :

- lloort eens, vriencjen, voor vanavond genoeg. Ge hebt nu.turf om
ilink te stoken. IÂorgen cle rest, r,t'ant miin knecht en ik zijn moe en rvij ver-
langen naai l,.ed. Gaat dus van boord.

De Spaniaartlen trokken weg en stilaan daalde de nachi. Eenigen tijil
later krvanr een hunner terug en sprak :

- Schipper, complimenten van onzen overste en hij laat u weten, dat de
lurf niet zoo goecl is als den vorigen keer.

- Doe nrijn conrplimenten âan uw overste en zeg hem, dat de beste turt
van cr.itlereir in iret schip is. Die zal hij morgen hebben, ant'uvoordïe Van den
Bergen, eir cie slimme lnan had gelijk ; de beste turf was van onderen.

De solciaten lagen of zaten rond hun vuur, onbewust van 't dreigend ge-
vaar. Intusschen was prins Maurits met zijn ieger tot op korten afstand van
rie stacl genariercl. En ik ook stond in dat leger. De vertelde bijzcnderheden
hoorcle ik den volgenc{cn ciag...

'l Was nacht. Stillekens verlieten de zeventig soldaten van iret schip hun
schuilplaais. Dat cleden ze mei plezier. Ze hadden soms tot aan de knieën
in 't koude r,r,,ater gestaan. En dan die stinkende lucht. Maar nu ademden ze
vrij ... En ze zouclen zich kunnen verwarmen !

Errst cic wacht verrassen. Ze hadden een flinken hoofdman. Door de
ciuisierriis slopen ze naar het wachthuis. De wacht' te overvallen, ze te doo-
den o{ te kneveien was het werk van een oogenblik. Dan namen ze het kasteel
en ryertleu gezr,vincl cle poorten geopend en met luid gejuich begroette meu
cien prus en zijn leger... Er rverd alarm geslagen. En toen de verwonderde
birrgers Liit hun huizen stormden, waren zij getuigen van een nachtelijk ge-
..'echt tusschen ons en de Spanjaarden, die hier en daar ingekwartierc{ lagen.
De vijand was gauw verslagen en 's morgens was Breda gewonnen !

Dat schipper Yari den Bersen, zijn knecht en cle zeventig solclaten goed
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beloond werden, kunt gij wel begrijpen. In het zelfcle jaar zoucielr rle. Span-
jaarden ook eens Iist gebruiken...'t Was te Lochem in GelcJerlancl. De zoon
van den poortwachter <Jaar, Willem, had konijnen en hij \\'as er zeer geTukkig
mee. Hoe verzorgde hij de diertjes ! Wanneer een wagen met hooi door de
poort reed, dan greep hii steeds een handjevol vodr hen. De konijnen }eden
voorwaar geen gebrek en met den dag werden zij vetter.

Op zekeren avond \varen een viertal hooirvagens in aantochi.Willern
was op post. < Hooi voor mijn konijntjes ! > riep hij opgetogen. Daar reed
de eerste wagen door de poort. De knaap greep hooi, zooveel hii nlaar korr.
Àlaar wat rvas dat ? Hij pakte een voet. Willenr \vas eell verstanclige knaap
en onmiddellijk schoot hem een gedachte door het hoofd.

- Vader, de Spanjaarden ! Verraad, verraad ! gilde hij zoo luiat hij kon:
I.|lings kwam de man toegesneld en sloot de poort, zoodat de andere wa-

gens buiten bleven. Willern had intusschen de noodklok geluid. Van alle kan-
ten kwamen gewapende burgers toegesneld en cle Spanjaarden, ciie uit het
hooi sprongen, vonden maar een slechte ontvangst,. In weinige oogcnblikkerr
waren zij gevangen. En de anderen buiten de stad mochten beschaamd terug-
keeren.

Een flinke knaap, dic Willem, niet rvaar ? Voortaan mocht hi'i van alle
boeren hooi nemen, als hij wilde ! Ja, de Spanjaarclc'n haciden gemerend, in
hooiwagens verborgen, de stad binnen te rijden en Lochenr zoo te \'€'rovereti,
maar dat viel leelijk tegen..

O, die tijd ! In 1572 te Bergen in Henegouwen, was ik er rriet bij, want
ik was pas geboren. Maar mijn vader kon het als ooggetuige vertellen. De
Spanjaarclen waren toen te Bergen meester en ze veroqrzaakten de burgerij
veel last. Ze dronken en stalen, ze vochten, bèlecdigclen cle vrouwcn. De
inlvoners van Bergen leclen er veel onder" Konc{en ze lastige kerels maar
kwijt geraken ! Ze wisten er geen weg meê. Celukkig zou Loclevi'ijk van
|Jassau hun een handje helpen. Luistert maâr eens hoe. Vacler kon clat zoo
leutig vertellen.
, Op zekeren avond vraagt een voerman aan de wacht te Bergen om met

zijn wagens binnen te mogen rijden. Hij had haast.
De Spaansche overste treedt uit het wachthuis en zegt :

- Waarmede zijn uw wagens geladen ?

- Met ledige wijnvaten, edele Heer, antu,oordt de nan. die er een
goedige sul uit ziet.

- 
Leclige wijnvaten, mompelt een solgaat, claar zijn rr.ij niet mede

vooruit. Waren zij liever vol !

- Rijdt maar voort, herneemt cle overste, die aan geen krrvaacl denkt.
Drie wagens rollen door de poort,.Bergen binnen.
Weinigen tijd later staan zij stil op de binnenplaats van een handelaar

wijn. Deze t'reedt naar buiten en vraagt den voerman :

-- Alies wel, Peter ?

- Ja, Heer, opperbest gelukt. Niemand vennoeclt iets.
Dat was geheimzinnig. Maar allengskens worcjt het duister. En weldra

is het nacht. Er komt beu'eging in de leclige vaten, clie lru l,'an {l,l \.v:tg{lns ge-
lost zijn.



DE HEKS VAN NIEUWPOOITT 2'55

En, er treden mannen uit te voorschijn... Er zaten soldaten in de vaten
verborgen. ..

Die mannen maakten zich meester van de poort en lieten Lodervijk van
Nassau met veertig ruiters binnen... Buiten was nog een sterke macht. maar
deze dwaalde in een bosch rond. Lodewijk zocht ze op. Er rvaren vijfhonderci
ruiters bij. Iedere ruiter nroest een soldaat op zijn paard nemen. Zoo reed men
terug en Bergen was nu veroverd, tot woede van Alva, die toen nog de
grooie baas der Spanjaarden was. Ja... list heelt dikwijls de Spanjolen ver-
schalkt. O, als ik daarvan begin !

- Laurens, gij zijt een goede verteller, zei een der mannen rond het
houtvuur in den toren van Woumen.

- Maar beter soldaat; ha, dat ze me maar de gelegenheid geven.

- Die komt wel, verzekerde Jozef, de voormalige schoutsdienaar van
Nieuwpoort, welke hier thans ook aanwezig was... Ik heb gisteren Isegrim
nog gezien... Hij zei me, clat de poppen vceldra aan't dansen gaan en we
Vlaanderen zullen bevrijden.

- Ja, lrannen, ik heb al veel ervaringen in den krijgsdienst oogedaan.

- Zooals ik op zee, sprak nu een ander.
Het was de Waterlooper, die we reeds bij baron van Wimpele te Winox-

bergen ontmoet hebben. Hij zou hier te Woumen de berichten krijgen, rvelkc'
hij naar Hollancl moest rnedenemen.

- Ik heb veel gevaren, hernam hij en ik vyil u eens een voorval ver-
halen, nu we toch onzen hoofdman verbeiden niets beters te doen hebben.
dan te babbelen en te luisteren.

- Vertel nraar op ! klonk het.

- Wel, ik ben in dienst geweest bij zekeren schipper, genaanicl Pieter
Jansz. Pikman van Hoorn, die zijn vaart meest hacl op lerland, Schotland en
clie streken; hij was ten onzent zeelrel bekend door het opvisschen van het
geschut cler Spaansche oorlogsschepen, die in het jaar 1588 op de kust van
Ierland zijn gebieven. Nu gebeurde het voor eenige jaren, dat wij, met een
schip hout van Drontheim uit Noorr,vegen stevenend, in de koers naar lerland,
oncler gioote windstilte, op eell groote klip of op een eilandje kwamen te ver-
vallen. En alzoo het vaartuig door den stroom naar de rots heen u.erd gezo-
gen, vreesden we natuurlijk van er op te zullen drijven, en waren rve genood-
zaakt de boot uit te zetten en het schip te besturen, om zoo het gevaar voorbij
te worden gevoerd. Wij roeiden ook bij dezelfde klip aan om eieren rran
zeevogels, doch naurvelijks v',aren we claar aangeland, of daar l<omt ons een
man vûor den dag, op rvelk gezicht wii allen zeer verbaasd in het vaartuig
terugvielen. Schoon de genoemde persoon gerveldig riep en wenkte, roeideu
r,ve weder terug naar boord, en zetten cle boot weer in 't schip. We vreesden.
dat er eenige bandieten of roovers op het eilancl waren; waaronl we nu dub-
bel naar wind verlangden. Ondertusschen dreef ons de strooni zoo geweldig
naar de klip toe, dat wij de sloep wederom moesten uitzetten, en het vaartuig
opnieuw van het eiland duwden. We konden niet anders denken of die klip
moeest onbewoond ziin. Maar weer verscheen die geheirnzinnige man; en hij
wenkte ons, cloor blijkbare teekenen aantoonende in groote verlegenheid te
\vezen. Hij viel op zijn knieën, met de gevouwen handen naar ons toe. Wij.
oncler elkander, beraadslaagden rvat wij doen zouden, of daar op af zouclen
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varen ol niet. Sommigen vreesden voor een list, en hadden reeds het voorne-
men opgevat, er niet heen te roeien. Ondertusschen wees, wenkte en bad de-
zelfde nan, en deed al wat mogelijk rvas om bijstand. Wij, eindelijk, door de
oprechtheicl van zijn bedoelingen overwonren, roeiden naar de klip, en kwa-
rnen er bij, doch konden door de groote steilte niet boven geraken. De man
riep claarop, rtat wij aan den anderen kant zouden roeien.

- Daar was het lager, zei hij. We iandden daar aan, en \\raren bij hem.
F{ij viel voor ons neder, en 't was toen of ons het hart zou breken cloor mede-
lijden, ziende claar een nrensch zoo ruig en ongedaan, dat het schier geen
ureusch geleel<; hij rvas bijna zwart van honger, kou en ongentak, en zoo
ingevallen en rnager, dat er tusschen hem en den doocl haast geen onder-
scheicl was. Ooi< ontr,vaardeu we op Cat barre r:itrand geen menschelijke lvo-
ning. zelfs goin schuilhcek om een rtensch vûor regen, koucie of hitte te
beschermeu; claar was loof noch gras op, het rvas enkel sieen. Wij vonclen
slec!-rts cenige bordjes ol stul<ken van luiken tegen elkaar aangezet, waar cle

elleudige placht tusschen te kruipen, ais hij ivilde slapen. 1Ve nanten hem in
c1e boot, e n vôcren met hem aan boord, zijncle in het onclergaan.van cie zon,
en ciadelijk klvam er een doorgaancle koelte. In het sc'hip schrok elk over het
vreernde van dezen man; hij was een Schot of een Engelschnran; men vroeg
hem, hoe hij op dit eiland ".vas l<omen te verzeiicn, hoe en hoeiang hij zich
daarop had gehoutien '-r Toen begon cie vreemdeling ons zijn ellencle te
verhaleu cn zei :

- 
Fiet is omtrcnt ecn jaar gelerien, dat il< met een veerbark van Engc-

land naar Dubliil in lerland zoLt vat'en, loen cen Fransch zeeroover ons nanl
en plLrnclercle, en eenige clageu bij zich hield..Wij baden en verzochten irem
mét alie beieeidheicl om onze vrijlating, tloch hij kon tlaartoc niet ovelstap-
pen. Eincielijk stak er een ger,veldige storn en onweer op, en, alzoo die lang
aartlrielcl, liet cie roover ons rladelijk varen of liever clrijven, warlt vaarTlaar
\\,eer was het niet. Wij zagerr den clood gestadig voor onze oogen, en hadden
toen liever weer in zijn sloepjc gervecst dan zoo rnet ons bark.ie aan het
gerveld cier baren te zijn overgegeven. Allcngskens dreven r,^,,ij tusscheir
Schotland en lertrand cloor, ik mag rvel zeggen op Gods genac'ie, en kwalijk
voorzien van voecisel, de ruinre zee in. Eindelijk, geen rekening gernaaki heb..
bencle, als dat vre te zarrren cioor c1e golven verslonden zouden rvordel. ge-
raakten rvij aan deze klip, eu slceg ons barkje of scheepje aair stukkeu. We
klvauten toch rnet ons tweeën nog a.an land, en daar lvij niets geborgen had-
clen, clacht ons, toen rvij de plaats overzagen, clat wij gelukkig zouden gc-
weest zijn, zoo r,vij maar in cle rvatelen ons leven geëindigd haciden. Hier ',r'as
goeclc raad duur : rrrij stonclen en bckeken elkander bedroeTd aan, hadden
drinken noch eten, cu zagen ook geen uriciclelen onr er aan te geraken. We
haalcien nog eenige planken en stukjes hout van ons gebrcken scheepje op
ctre klip, eu stelden clie, zooals gij gezien hebt, tegeneen onr een schuilplaats
1e hebben. Ook vingen rvij eenige nleeuwen, die lvij plukten, en mijn maklcer
had een lrles, waarrrede wij de vogels vilden, waarna wij ze in de zon of den
ivincl te clrogeir hingen, en ze dan zoo rauw opaten. Met het clrinken hadden
i.vij he1' 't kwaaclst, rvant we kregen dikwijls verscheiclene dagen achtereen
geen versch r,vater; maar, als het regende, zoo bleef dit in de kuilen of grep-
pels van cle kiip staan, en dit \,vas onze drank. Doch, alzco het eilandje klein
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$'as, gebeur,:le het meer clan eens, dat, als het lvat storrncle of waaide, het
zeeçiater cver cle, gansche klip heenstoof, rvaardoor ons clrinken, dat in de
holten stoncï, zoo brak werd, dat het niet meer deugde tot gebruik. Daar
kwamen eenige zeerobben op cle klip, el wij wendden groote rnoeite aan om
er' een of eenigc van te Cooden, oil zoo wat voorraad tegen den winier te
hebben; doch, alzoo wij geen lvapens of ancler tuig hadden, moesten wij vaak
van de dieren wegioopen of vluchten, zoo geweldig kwamen de ouden op ons
aanzetten; eincieli.jk toch sloegen r,r,'ij eenige van deze beesten dooC, c{ie wij
ook viliien, en met ons ftes sneclen, en in cien vrind of de zon drogen lieten,
om ze tlan ai te spoelen, zijnde zlj ook zoo beter ont te eten. En, hoewel wij
daar in zulk ceir treurigheicl lvaren, dat het ons verdroot langer te leven, zoo
was hei tocrl rolf in vergelijking blijclschap en bruiloft (r'vant wij hadclen
te.n minste iiog gezeischap, heui en troost,aan elkancler), bij rvat het daarna
met nlij r.v':iti. ïVant tocn wij onlirent zes vreken op de klip geweest waren,
verloor ik mijn rnakker, hetr,velk iriijn clroefheid en pijn zoo verciubbelde, ciat
men het zicl-l u'el ricnken k:in, al vermocht ik het toen niet aan iemancl uit tc
drukken, irl;c ill tc moede lvas. [)oor rvanhoop cn vertwijfc'ling mij in. zee te
\yerpeu, c:it ilct irrijn gei,."'eten nle niei toe; echter het kruis, lnij door cien

L{emel <-rpgrlcgci, te dragen, schecn mij onrnogelijk. Veel schreicle ik, en clait
zuchlie ik tlat rLrij ile ziei scheen uit hei lijf te varen: ûiear rvat hielp het i
hlieman,-l .irooi'cle rnij I Doch n:l br'.rind ik, clat Ood nrij toch verhcorcl hceït.

l)c schipq,.er 'vroeÈl den geLedde nu onder meer, hoe htj ziin nrakker
had vcrlcren.

- 
ja, aiiiu;oorckle hij, door ziekte is hij niet gestorven; iles avoncls

'vvaren v,'il ;rog bij eli<aar, el des lnorgells miste ik hetn. en heb lieut sincls
rrooit vi'eergezien. OT hij nLr door rnismoedigheid zich zeltten verdronken heeTt,

clan of hij rlrooilende ol anclerszins onnoozel verongelukt is, dat r,veet ik niet;
nraar nilin rjaâs;tc veniioeclen is, dat hij uit is gegaan om cieren te zoeken,
ciie aan r{e steiltc van cie klippen in reten en scheuren cloor de meelllvcll
rvorden gelcgd, en dat hij or.rverhoeds van boven neer is gevallen. Het mes
liad hij ltij zich, cn toen was ik verlegen, want' ik kon nu geen robben, wât
rnijn voornaanrstc kost vras, en geen meeurven meer bereiclen tot spijze. Ar-
moede, zeu-i rnen, zoekt list; ik klopte een nagel uit cie houten van ltet bootje,
en dien slecp ik cloor veel irn menigvr,rlclig schuren over de rots scherp, zoc-
clat ik niii we iirr kon behelpen. Op die manier heb ik van den tijd af, ruim ell-

irraanrleir iang rur-rt r,eel konmer, hartzeer en lijden mijn leven gcrei<t. Verle-
clen r,l'inter haci ik ook een groot tleel .ran mijn tentje met sneeu-\À/ bedekt,
lr,'aardrror ik belet r,,'erd robben e!1 lreeu.vven te vangen; eindelijk stak ik ech-
ter, na veel tobbens en hoofdLrrekens, stokjes boven uit niijn irutje, wel be-
vestigd, en nr'-'t een stukje spek van robbenvellen er aan; daarop gingen dc
nieeuwen ,"iau zitten, en ik stak mijn hand van onder de sneeuw vanciaatt,
grcep ze, plukte ze en a[ ze, doch kreeg nauwelijks zooveel, dat ik het ieven
behouclen heb. Voorciezen i-laci ik nog wel eenige hoop gehad, dat God tctt
laat.qie wci ruidrlelen zou verschaffen om mij van cleze rots af te heipen:
maar, clewijl het zoolang duurcle, had ik ze eindelijk opgegeven, en maakte
rekening onr inijn leven te eindigen; en nu heett God u hier gevoerd orn mij
te verlosseu, waarvoor ik Hem eeuwig loven en prijzen zal.

In het schip geborgen, werd nu de vreemdeling een weiniq gesoijsd,

235
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yvant vcel, dachten \\,ij, mocht henr kwalijk bekonen. Hij was geweialig zee-
ziek, en zoo, dat het een oogenblik u'as, alsof hij 't bestervell zou. I)och men
bracht hem nog gelukkig te Derry in Ierlancl aan rval, rvaar hij, nadat zijn ge-
sclriedenis ruchtbaar \vas geworden, vele geschenken kreeg. Wii zeilden
naar Dublin. En toen we daar lagen, kwam cle man van Derry over land naar
Dublin gereisd, en sprak ons nog aan, en scheidcle na cluizende dankbetui-
gingen, en vertrok naar huis. Hij rvas een rnan van tusschen de tleriig en
veertig jaren.

- Dat is een van nrijn onclervindingen, besloot Waterlooper. En ik ver-
tel zulke geschiedenissen gaarne orn cle menschen nroetl in 't lijf te steken.
IJie kerel verkeerde in hopeloozen toestancl en hij u'ercl toch nog gered. Gij
zit hier met een kleine niacht in Vlaanderen en rncnigcen zal berveren, dat
gij onnrogelijk tegen de Spaansche bezetting op kunt. \/oor rnij zijt ge als die
eenzame man op de klip... Hij u'ercl er aI geholpen. Er1 zoo zal het met u
ook gaan.

- Wel ja, Waterlooper, predik nraar blijrnoedighcid, zei Laurens. Een
klein hoopje kan groote daden doen.

Zoo werd er gesproken in den toren van Wournen. Het groepje bchoorde
tot cle samenzweerders. De lezer heeft reeds begrepen, clat Antonius of Ise-
grinm naar Vlaanderen teruggekeerd was, onr hier een oproer te verr,vekken
tegen de Spaansche bezetting. Op eenzame plaatsen, als hier te nridden in
het puin, krvamen cie vertrouwden bijeen. Er waren Vlamingen, Brabanders,
Zeeuwen, Hollanders, zelTs enkele Walen. meestal oucl-krijgslieden. door den
langen rvapenstilstand uit hun bedrijf vau oorlog voeren gezet en die geen
vaste woniug hadclen.

We hebben reecls gezien en vernorrrcn hoe Isegrirrr steeds nieurve aan-
hangers trachtte te, winnen en ook hier en daar o;l voorname lieden rekenel.t
kon.

Waterlooper verhaalde nog eenige avonturen, rnaar plots 'nverd de dcur'
geopend en trad Isegrirn met eenige gezellen binncn. Hij was in een wijden
r-rrantel gehuld cn r-1roeg een breed geranden hoecl.

- Goeden avoncl, lrannen, groette hij. ik hoop, clat het wachten
u bij urv vuurtje rriet verveeld heeft.

Men ontvinq de'n hoofdman rnet eerbied en rttimde dadelijk een plaats
voor hern in...

- Ja, vriendcn, ik ben r.vat laat, hernam Isegrim, doch het is buiten mijn
schuld. Ik heb een grooten omweg moeten tnaken. De heer vatt Loo, die tott

schout te Wi'noxbergen benoentd is, meende zijn nieuwe betrekking te begin-
nen met zich eens prachtig te onderscheiden... Hil nroet vernomen hebben,

dat ik claar in de buurt rond zwierf ... Alle vreemdelingen lroesten aangeho.uden

worden... en zoodcencle hacl ik me le verschuilen, tot het donker was. Gelukkig
hebben we eenige paarden kunnen nemen... of stelen zôo ge wilt... van een

Spaansch officier. clie nabij Winoxbergen op een kasteel verblijft en ben ik met
rnijn vrienden toch nog vlug naar hier konlen rijtlen. We hebben de dieren
in de buurt van Dlxilude laten loopen. Dat zal morgen misschien voûr onze

vervolgers een spoor zijn en clus mogen we niet te lang in dezen toren blii*
ven... Voor hct licht is verhuizen rve... Laat ons tlaarom de zaken vlug a{han-
clelen... Eerst dii. Worrttr van Dillen, cle zoon t,;in tlcn schout 1ç flign\Àrpoort.
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zit te \rÉurfle gevengerl. I-lij nioet bevrijd worden...
*- tr)aarvoor waag i1< alles ! riep Jozef uit.
--- Wouter v:rn I)illen zal zich bij ons aansluiten... Hij heett betrekkingen

in Ertgeland en zuiks is van groot b'elang. We kunnen uit Engeland hulp
krijgen. lloch rnoctcn een algezant hebben, die ginds bekend is. Wouter van
Dillen zal onze nran zijn. Als w'e hem redden van pijnbank en schavot, is hij
trns wC een weder.,lienst schuldig en me dunkt, nu zal hij ook meer dau genoeg
heblrctr van hetgeen nren hier gerecht en overheid noemt. We verhuizen naar
de bu,Lal-t van Veur ne. Onder Aclinkerke hebben we een vriend en een schuil-
plaais. En weer zullen rve de heeren te Veurne een voor hen onaangename ver-
rassing l;ereiden. Nu krijgen we een tweede punt. Uit I-lolland zal een aanslag
geciaan worden op Antwerpen... Het zalhet begin zijn van den oorlog hier,
want cle wapenstilstancl is reeds verbroken.

- Is het waar ! klonk het verbaasd.
-- Ja... De Spanjaarden woelen aan cie Oostgrens c'ler Noorderlijke

prcvincies.

-- Goed nieurrrs ! riep Laurens uit.
--- Inderdaad ! Borstelt rnen te Antwerpen, dan rnoeten we tegelijk de

Spaniaarden hier verrassen cloor een stout stukje. !V'at zal het zijn ! Veurne,
Nieuwpocrt of Durnkerke... ik houd het nog in beraad... Er valt nog veel te
doen. ûnze vriend Waterlooper neemt nu brieven mee, waarin ik verzoek ons
schuiteu met wapens te zenden. Die mo,eten 's nachts landen tusschen Nieuw-
poort en Duinkerke. We clienen nu onverwijld de bergplaatsen in het duin aan
te leggen. Ik rnoet daaronr eenige mannen aanduiden, die nu hun post be-
trekken aan de kust en in den nacht die kelders maken. Er wordt veel opoffe-
ring g*eischt van u, rnaar ik rveet, dat ik op allen mag rekenen.

Dt kerels bevestigclen zulks. Ze bespraken nu de te nemen rnaatregelen
en iecler begreep, dat een ernstige tijd aangebroken was.

{segrim schreef de brir','en voor den Waterlooper, clie dan onuiiddellijk
vertrck, om de ge'.raarlijke reis naar het Noorden te aanvaarden. De vergade-

"'* Ï'Ëi'ï:i1iiff iJ.iii,iïdeuijk wouter van Dlren herpen ? vroeg
Jozef aan Isegrim. Hij is de zoon van nrijn meester, die waarlijk een braaf
maru is.

- De schout van Nieuwpoort staat onder onze bescherming, verzekerde
de aarrvoerder... En zijn zoan rt'ordt rrlorgenavond verlost.

- De heererr rechters sfaan altijd zoo gauw met hun pijnbank klaar.

- la, ze zouden ook gaarne rnijn dochter tot prooi hebben... Maar

Jacqueline is Godclank veilig...
{segrinr vennoedde niei, hoe zwak clie veiligheid was en welk een vreese-

lijke rijding hcrn rveldra scltokken zou... I{ij had te lichtvaardig geoordeeld
oger derr nieuwen schout van Winoxbergen, den heer van Loo...

De mannen siTpen heen en het werd weer stil en donker in den eenzamen
twen te miclden dtrr ruinen, waar tntn oude herinneringen opgehaald en
::toute rrtranneu gesmeed had...



2J8 DE HEI(S VAN NIEUWPOOIiT

OP DE HOEVE IN DE MOEREN.

We hebben rcecis gehoord, hoe tusschen Veurne en Wiuoxbergeu in dien
tijd plassen clrooggelegd eu hun boclcnr in vruchtba-ar akkerland verkeercl
rverden.

Op dien nieuwen groncl woonde boer Rijkaart. Hij bezat ran groote
hoeve met veei larrd en weiden. Hij leefde er tevreden en gelukkig rnet zijn
\,'rouw, zijn clochtt,rs Mathilde en Ernrna en zijn zoon Bruno. Eeu knecht
hielp Lrij lret rverk

Wij weten clat het fel winterde en de vaarten en hier en riaa,r overge-
bleven plassen lagen met een dikke ijskorst bedekt. Een clier vaa.rten leidcie
langs cle hoeve. Daar naderde een sierlijke arreslede. Een jonge edelman op
schaatseu cluwde ze voort., In het lichte, ranke voertuig zaten trvee jonge
tjarnes. Ze rnoesten wel tot een hooge farnilie behooren, want de llaTjuw van
het dorp, die zich ook op het ijs verrnaakte, groette hen diep. Een der clanres
scheen echter lijdend. Ze keek sontber.

- Bete,rt hei irog niet, Annette ? vroeg de jonge heer.

- Neen, Acluibert, ik heb het vreeselijk koud.

- i)an zullen \,ve op die hoeve aalrleggen... Ge kunt zoo ncodig per
koets naar de stad terug rijden, want de winrl u'ordt scherper

En Acielbert van Loo, zooals cle ecleiiiian heette, en ciien rve reecis onit-
rttoetten te i{ieurvpo,o,rt, str-rr-rrcle de arreslecle naar het erf van boer Rijkaart.
t)eze kwam cladelijk uit de r,voning. Hij erkencle den heer als clcn zoon van
den nicuwen schcut uit Winoxbergen. I-iij haci de fanrilie ook reecis te Hond-
schoote bezocht.

- $32s, lnogen u'ij even uw huis binrren treden ? vroeg Acltibrrt vrien-
tlelijk. Een der darnes is onwel gern'orclen.

- Idaar ze'kt:r, jonker van Loo. Wees weikour en zeg, waannL-e ik u kan
clienen.

- Mijn zuster Annette is door cle koude bevangen. Ze had vallmûrgen
rceds hoofdpijn, rnaar ze rrrec'ncie, clat een tocht in de frisscht rvinterlucht
haar goed ;rou ciocn. 't is echter ancler;:s uitgevallen.

- We hebberr een flink l'uur in c'len haarcl, verzekercle Rijkaait. En rle
jonkvloun, l<an binnen rusten. zoolang ze het begeert.

Aclell;ert gaf An'nette clen arrr. De ziel<e steunde ook op haar zuster
Itlara. Zc beefde en l<lappertandde.

Vrour,,v Rijkaart hoorde, lvat er aan de hand ll'as en dadelijk schoof ze
vaders leunstoel dicht bij clen haard. Haar clochter Mathilde'ir-ierp nieur.t'e
l;lokken in het vuur en de auclere, Emma. bereidde haastig een kom warme
nelk. Maar cie ongesteldheicl week niet. Annette rverd gloeiend rood in het
gelaat. Ze kreeg hooge koorts.

- Jonkvroul, ik zou te bed gaan. zei de boerin. Zoo kunt ge niet naar
cle stad terug keer'en.

vcel last

vf 0tir"tr.

't Is r'r,aa-r, erkende Adelbert bezr-rrgd. Goede ntet'lschen. we clcen u
aan.
Er is geen sprake van last, zei de boer. Doe toclt o,i ge thuis zijt.
Il< zal eerst het beil ver\varmen door een kruik heet water. hernarl de
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- Dat we om ckn heelmeester zonclen, slelde Atlelbert vool'.

- Wil ik Dolf. inijn knecht zenden ? vrocg Rijkaart.

- O, ik zou Lt zeer clankbaar zijn...

- Mijn zoon is naar Vcurne op schaatsen... anclers kon hij gaarr. Dolf
clorscht in de schuur. lk zal heln roepen.

Een jonge rnin vân cven in de trvintig verscheen. Toen hii ;\delbert zag,
scheen hij te ontsf-ellen. Hij hield zich in cle schaclu\,\i van het portaal en 't was
of liij zoo besch:tamd rvas. dat hij den blik rriet clurfde verheften. Acielbert
vroeg of hij clen ciokter in cle stad u'ilde halen. Klara nanr uit een lijne met
zilver bewerkte beurs een geldstuk en gaf clit aau clen knecht. I)eze vertrok
dan, ook op schaatsen.

Intusschen giire Annette te becl. Aclelbert bleef bii den haarrl.

- l,4iin knecht is een rappe gast. zei cie boer. Hij zal zijn boodschap
vlug doen.

Anclers

Ik nreen liern nog gt'zien te hebben, sprak cie hee,r van i-tio.
DolT ? 't Is nrogelijk. I-lij is hier nog rilaar een ruaanri I'n dicnst.

eên stille iongen... hij gaat nooit uit.
Zijn gezicbt is rne uiet rrreenrcl.

- 
ilij komt uit Veurne-Anbacht, rnaar urisschieu heelt hij u,el te llond-

schoote gewoorid. Maar, jonker, gij kLrnt ons inlichten. Is het rvaar, rvat uren
vertelt, clat de zoon van clen schout te Nieuwpriori schulclig is. aan clcn ntoord
op clat nieisje ie l-oo ?

Dadeliik verscheen cen droevige treli op hei gelaat van clen jorrker.
Aclelbert had zoo vast gerekenri op het bezoek van Li,v'ina van Dillen, om
haar de Moeren te toonen, zaoals aigesproken was op cleu avoncl, tcen de
Wanclelencle.foocl îe Nieuu,poort ktvarir... I-ivina uroest uu in groot verdriet
verkeeren. En Adeibert berninde haar zoo inrrig. Zijn vacler hacl gister avond
gezegd, dat hij l-ivi,na nu moes't vergeten, rvant cle van [.c.ro's kondelt zich
toch niet verbinden aan een lamilie r'vaartoe zulk een gruu'elijkc nrtlo,r-cienaar
behoorde. En het rvas dan sombel ger,,'oiden !n Aclelberts gcnroed.

- 
Wouter van Dillen rverd vool ilien nrciorcl aangeiroucl'en, splak de

jonker nu. Er zijn veel bezwaren tegen herii, ik kan het nict'ontkennen. rnaar
hij ontke,nt alles.

- 
Hij heeft iangen tijd in clcn vreenrde verblcven. niet rvaar ? hernam

Rijkaart.

- Ia. Hii kan daar nafuurliik r,vel verandercl zijn. rnaar toch, het w-il
er bij rnij zoo fftar niet in dat liij een onnoozel meideke onr hrt levcn heeft
gebracht. Benedictus, schout van Loo, is zijn aanklager.

- 
En dat is een minne ketel, sprak Rijkaart. ()rtlangs hctlt hij hier

stomtlronken in de schunr gelegen.

- 
En hij ergerde ons docr zijn godslasteringen. r'erzekercle tle boerin.

Op dat oogenblik werd er aan de deur geklopt. Er:ri visscht'rsnreisje trad
binnen. Ze sche'en zeer gejaagd en vroeg lraar clerr kortstcn \{'erl naar l'{o,nci-

schoote te toonen De boer ging mee.

- 
Volg cleze vaart, zei irll, tot aan clen lttolen, tlien gt g,ittii,-r zict. [)aar

neemt ge den watergang rechts, en die leidt u naar Hondschootr-. Over het
ijs is hei nu de naaste weg. Janrner, dat ge niet op schaatseu ziji...



24o DE HEKS VAN NIEUWPOORT

-- Ik kan geen schaatsen rijden, antwoordde het meisje. Dank u voor
uw mededeelingen.

Ze groette en vertrok. Adelbert van Loo was ook naar buiten gekomen...

- Me dunkt, dat is geen visscherdochter, zei hij. lk zag dat op haar
gelaat en merk het nu flog aâfl, haa,r'houding. Mijn vader heeft een sffeng
bevel uitgevaardigd alle vreemclelingen na te gaan.

__ Om dien vervloekten Isegrim en zijn kornuiten in handen te kriigen ?

- 1a...

- Wel ! ge kunt dat meisje onderwagen. Ze is nog niet ver...

- Och, mijrr hoofd staat er niet naar...

- Zoo ongerust over de jonkvrouw, uw zuster ?

- Ja...
foiaar Adelbert kon hier zijn diepste bekommernis niet uiten... Livina op-

geven ! Het zou hem onmogelijk zijn : Hij had haar zoo innig lief. En, was
zij verantwoordelijk voor de daden van haar broeder, gesteld, dat Wouter
schuldig werd "bevonden ?

De boer en de jonker keerden in huis terug en sp,raken nog een wijle
over Wouter van Loo voort. Adelbert verhaalde, wat hij van de zaak wist.

Ruirn een uur later keerde Dolf met den geneesheer terug, die eveneens
de schaatsen aangebonden had. Zoo, reisde men nu immers 't sn,elst.

- Jonkvrouw Annette moet hier blijven... het is een zware verkoudheid,
die uitbreekt, verklaarde de dokter. Ze mag volstrekt niet,vervoerd worden,
Warrnte en rust heeft ze noodig.

__ Is er gevlar ? vro'eg Adelbert angstig.
_ frlsgn, neen, doch we rnogen het niet inroepen.
Boer en boerin Rijkaart zeiden dadelijk weer dat Annette hier als thuis

was" Er werd dan besloten, dat Klara bij haar zou blijven. De arreslede werd
in de schuur geborgen en de heer. van Loo schaatste met den dokter terug,
onr de ouders op de hoogte te brengen.

Op de hoeve verrnoedde niemand, hoe het meisje, dat den weg naar
Hondscho,ote gevraagd had, niemand anders was dan haar, die men reeds
algemeen de heks van Nieurvp'oort noemde, al kende men haar niet.

Jacqueline wilde nu haar gelofte vervullen en Adelida Prijcke vcrlossen.
Ze rnoest vlug handelen...

Zc rvas zeer zenlrwachtig. Ze wist. tlat ze iets deed, wat t'egen de plan-
nen van haar vader was.

- Maar ik rvil niet, dat orn rnij die jonkvrouw ongelukkig is, mompelde
ze, terwijl ze nu het dichtgevroren kanaal volgde.

Ze had bij baron van Winrpele gezegcl, dat ze een wandeling rvilde
rrraken. Zehoopte voor den avond terug te zijn. Maar de weg viel haar tegen.
En Jacqueline dacht aan geen ander gevaar... Men moest op alle vreemdelin-
gen ietten, hacl de nieuwe schout bevolen... Het meisje was overmoedig ge-
l.iorderr gelijk haar vader... Ze rekende te veel op haar vermomming.

Ze zag den hoogen, scherpen toren van Hondschoote en spoedde zich
nog rneer. Ze wist, waar ze zijn moest. Maar ze had haar plannen niet ernstig
oyerdacht. Hoc zon ze Adelicla bevrijdden, zoncler dat de bewakers het be-
rnerkten ?
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