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- Ik moet naar onlstandigheden handelen, zoo zei ze tot zich zclven.
ltt streek lalr zeer eenzaam.,. In.de hooge, naakte boomen kreschen

kraaien. Zij alleerr ,,'erstoorden de stilte.

.lacqueline krvarn aan het stadje. Even i:uiten de muren verhief zich een
oud ibulitenhuis en daar $'ooncle een bonclgenoot van Isegrim en verbleef de
gevangen dochter ,.'an Veurne's schout.

lacqueline tratl over een brug en klopte aan de cleur. Een bejaarde man
deed upen.

- Wat wilr ge ? vroeg hij norsch.
Het uieisjc zei een wachhvoorcl en dadelijk verheldercie het gelaat van

den rrttric.

Ouk rle clochters luisterden onsteld (blz. 250l.

Konr bin-
nen, zei hij op
vriendelijken toon
l-l Ll .

En na cie cleur
gesloten te heb-
ben, vervolgde
hij :

Brengt ge
rnij een bood-
schap ?

Ik ben de
tlochter van An-
tonius...

Ha, zoo.
Ocli ja, nu ik
scherp kijk, her-
ken ik u. Wel, uw
vc'nnomming is

opprrbtst ! En wat voert u hier door dit barre wecr ?

-- Ik zou jonkvro.ur,r' Prijcke moeten spreken...

- O, zond ttrv vader u daarvoor ? Hij is toch te roekeloos.

- ik ben nier bevreesd...

- Neen, maar ge kunt het gevaar te licht schatten.

-.- Wie zou in mij Jacqueline, de heks, vermoeden ? Men spreekt wel
veel ove"r mij, maar niemand kent me...

- Setlert jottkvrouw Prijcke ontvo'erd werd, rventelt het van bespieders.

Die trootduran d'Arleira haar verloofde, laat geen moeite om haar op te sporen.

- Dat begrijp ik.

- Hij is sorns als een razende. Verbeeld u, dat hij vandaag een armen

dronlnnel van een solciaat tot de galg heeft laten veroorcieelen. Ik vernam het
vall Onzen schcutsknecht. De arme krijgsman had dien avond de wacht en

d'Alleira stelt her:: ook al verantwoordelijk voor het gebeurde. De sukkelaar'
zal binnen kort in den strop bengelen. Die Spanjaarden tellen alleen hun
lerren... Maar spoeclig zullen wij in hun rangen eens maaien... Dus wenscht

À. UlNs. - De l{eks van liicuwpoori. 16
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ge de jonkvrourv te spreken. lk zal ur bij hazrr. Iaten..dat haar geen lee,i zal geschiecl." 
"; ;;,'hier slechts

..Berrroedig ze wat. Zeg,
als gijzelaarster vertoeft.

DE OhJTVI-UCHTING.

De oude man reic.le Jacquerine naar boven. van c.en creur. scho.f hij dcgrendels weg.

-- Trecd'birtnen. iltristertle hij. Ik rrroet achter u de derrr. u.eer sluiten.Hoe lang zuudt ge claar vertt-reven /_- Dat weet ik niet juist.,

- 41. ge kla.ar zijt kiop dan maar._- Coed...
Jacqueline scrro't een gorcrijn weg cn prots zag ze cre dochrer van denveurnsche* schout. ) r----- ù.^b &L *L

Adelida zat in een zeter bij de tafer. op haar schoot rage, een gebetlen_boek en 
,e'cn 

pâternoster. Verbaâsd keek d;;";;;g;;;;.'',
- Wie zijt gij ? vroeg ze.
__ voor u een onbekende... en toch iemand die veel rrre<ierijden met uheeit, antwoorclde de dochter van Isegrinr, op ,..hi"n îon.
- O, kunt gij iets voor lnc doeri?

- Dat denk ik wel...
Een gla's krvanr 

?q l.t bleeke geraat. Adelida was in cleze tragen ver-

ftii"J"i 
werd zc goed behanderd, tùh moest z,e veer naar cre zier-gereden

- Gij kornt tot mij als een Engel, sprak ze.

- Laat ons stir.nret erkaar krâppen. ziln er veel-persore,n in dit huis ?

- Ik denk het,niet. Erken tnorgèn en'avôncr komt eeen vro,w mij herpen.Overigens zie ik alleen een ouden irun...

- Hoe laat l.omt die vrouw ?

- Zes uur, half zeveu...
__ Wel, ik r,i,il u rrerlossen...
_* O, kon dat waar. zijn !

- Maar ik rvect uict goed, rroe. Laat cllls c*u pran rrrderrkrrr. voorde vensters zijn ijzererr staven, zic ik.
Ja, cn ik rnag.ailecr bij donker eve'in den tuirr gaa'... Eens heb ikdaar geroepen. Dir: oudc- nran rriettt me tle hand voor rren ,,*na.'JrJk ;ry;"iigerucht nreaktc z.u ik nooit nrc.er buiten rnogen korne', zei hij . En ik-snaktoch naar rvat frissche lucht. (). moest vader wùen, dat ik hie,r. ntÙt. trii zou mijgemakkelijk bevrijderr. Wilr ge het henr zeggen ?

-- Necl, dat kan ik nict !

- 
'Waar1;rl triet'/

- omdat ik dcn schriut van veurne veracht ! Ik wee t hct, hij is rrw vaderen die wooftlen moeten rr har-r! klinken, nraar g€ r-lient tle rerltn te, kennen,
waaront ik rvciger" naar Vcurnr te gaan.

- Mijn vadtr is eerr lrraat ntalt...

- Laat ons daarovcr ruet rscletwistcnl... Ik houcl nrij ,".o,lr.u geheel on_
bekencl. We rnoeten dus een nricldel verzinnen.

- O, die oude ntan zal mij nooit laten vertrekken...

242
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- Binnen fivce uur is het clonker'... En tlarl is lret pas vij{... De vrouw
zal er dan nog niet zijn.

- Neen... Die rnan krtnrt zelf <Je luiken sluiten en een kaars aansteken...
Op dat uur neemt hij mij gewoonlijk ttree in cien hof.

-- Jacqueline clacht even na..
-- Op dat oogenblik moeten we onzen slag slaan, hernanr ze.

- Maar hoe ?

- Ik heb een plan... Eerst dien ik cle gelegenheid van het huis te zien...
We moeten samen clen ouden lnan verrassen... Straks zal ik meer weten'
Nu iets anders. Gij zult clus te Veurn'e terugkeeren.

- O, God ga.ve het ! Gij wekt nieuwe hoop. 'i [s zoo vreeselijk, wat
e,r met mij gebeurti is. O, die ellendige lsegrim !

- Gij spreekt kwaad van een edel ntan... Maar ia,'t is waar' gii oordeelt
over hem als.ik over uw vader. Men heeft u niet mishandeld...

*- Neen, rlaar weggesleurd van rnijn ouders en rnijn verlootde'

- En uw vader wil iemand, clie Isegrim zeer lief is, op den brandstapel
brengen. Dat is al heel water erger !

- Een heks I

- Wie zegt dat'?

- Zoo luide;r c1e <-ruderrichtingerr...

-- Een heks ! Wie kent het nreisje oi tle vrouw '.r Nienrand wist iets
van haar bestaan... Omciat eell arlre veroortieelcle in haar angst te Brugge
om ee'n Jaqueline riep, wil men een onschuldigc martelen en dooden.

- Maar die veroordeelde was oo,k een heks. En doet rnijn vader niet
wel, tle hekserij te bestrijden !

- lk geloor niet aan hckserij...
Adelida keek het nreisje verschrikt aan-

- Niet aan hekserij gelooven ! hernani ze.

- Och, laat ons daàrover niet twisten ! Ik vincl uu' aanhouding on-
rechtvaardig... Uw vader moest rnen oplichten... Ik wil u daarorn bevrijden...
Ik ben overtuigd dat gij naar Veurne terugkeert... Daar kunt gij een goed
werk doen. Ik heb vernomen, dat uw verloofde een arlnen soldaat tot de galg
deed veroordeelen, omdat hij op den avond uwer ontvoerir-ig op wacht stond
en Isegrirn met u doorliet.

-- Aau de pcrort ? ik was toen bezwijmd.

- Urv verloofde zcrekt nu zondebokken... Is dat rechtvaardig ? Als
ge dus te Veurne terug zijt, vraag tlan on het let'en van clien ongelukkigen
krijgsman !

- O, ik beior-it het u !

-- Oe zult hei niet vergeten ?

- N,een, neen !... /!traar hoe kom ik te Veurire terug ?

- I-let lnoet en zal gelukken. ik wil nu eerst eens tle inrichting van het
huis zien... Dus ga ik eenigen tijd heen.

- Maar ge la.at uie niet aan rnijn lot over ! snteekte Aclelida.
,* Zou ik cian opzettelijk voo,r u naar l-londschoote gekornen zijn ! Ge

kunt op mij vertlouweu !

- O, ik ben u zoo dankbaar... Maar wie zijt ge toch I Ce draagt de
kleedij van een visschersmeisje. Maar veeleer lijl'rt ge me een voorname
dame toe !
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- Ik wensch verbolgen te blijven. Dring dus niet aan. Tot straks ! Maak
u niet or"lgerust. [k kom bij u rveer...

-- O, God helpe u !...
Jacqueline klopte op tle deur. Dc belaarde rnan kwam dadelijk en liet

haar buiten.
-- F{et heeft niet laiig geduurd, zei hij.
.-- Straks bezoek ik haar nog even !

- Ge riroet van un, ,i,ader ieker r.vat vr agen en Adelida weigert te
spreken, veronde::s:te1dc de bewoners van het huis. En nu .zult ge wat later
nog eens probeeren.

- Ik kan hier toch niet zoo lang blijven ?

- 0, nat'uurlijl< I Miin \'ûning staat tot uw beschikking. Hebt gij geen
honger of dorst ?

- Nccn, clarrli n...
Zoo sprekend daald': Jacqueline de rrap aî. Iu een binnenkamer brandcle

een groot houtvurrr eri het nreisje nam plaats naast den haard.
De oucle man verklaarcle nog eens, ciat het toch gevaarlijk was zich'zo,o

alleen op cle wegen te wagen. Dan splakeu ze over kennissen en allerlei
gebeurtenisseu. De tijcl ging alclus ont. Het u,r'rd stilaan donker. Jacqueline
rvilde clan het iiurs eens bezichiigen.

- À{i1n r'vouing is zeer vervallen, beweei-cle de man, die haar ro.nd
leicl.dr. {), die oclrlog hé c'u cian een wapenstilstaird, ciie de rnenschen ook ver-
arnlcit'. lk hr:'op, rlat er beter tijr{en zullen aanbreken... als Vlaanderen
weel vrij is.'t Zril ern har.cle strijci wuiden en'toch heb ik veel hoop... We
zullen {lok'irier: boudgenooten huisvesten, onr allerlei werk te verrichten, een
soori vatl Stat. Dit hrris is er goed geschikt vo,ûr... Het heeit verscheidene
gehuiltre krir,lcrs...

O, laat lne clie eens zien ! ctrrorg het nreisje aan.

- Het is er niet aangenaaîn...
*- Die plaatsel wekken rnij nieurvsgierigheiri op... r

- O, kon dan maar eens mee :

En cle beyroner ging rnet het licht voor. .]acqueline verkeercie in hevige
sparrning... Flots zag ze cen plan, om Aclelida te verlossen. Het hinderde haar
vreeselijk, dat ze een vriend en trouwen heiper vau haar vader moest b,e-

driegetr en trotseeren. Maar ze vreesde ook, dat er geen geluk op haar vade'rs
ondernemingen kon rustcn, als een onrechivaarclige daad, gelijk Adelida's
ontvoering, niet herstetrd werd.

Ze zou handelen I Toch orn harentwil zat jonkvrouw Frijcke hier opge-
sloten ! Dat had met krijgsaangelegenheden niets te stellen. En Jacqueline
nam die borgstelling niet aan I

Ze volgcle haar leidsntan een steenen trap ai.
Kiik, hier is een kelder als een gevangenishok, zei de gicXs. In vroe-

geren tijd rloet het wel zoo iets geweest zijn.
l{ij opende een zware deur en hield het licht in een overwelfde ruirnte.

- Uit clien keltlcr, vervolgde hij, Ieiden nog twee ganger uaar andere
hokken, rnet geheime deuren, die men alleen door een veer bewegen kan.
Elke schout of Spanjaard zou hier zijn neus stooten.

- O, toon ze nrij I hernam Jacqueline.
I)e man trad den eersl{jn kelder L;innen, het nteisje bleet buiten en wierp
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vlug cie deur toe. Ze schoof er c1e grenciels vo<;r. Haar gids zat nu in zijn eigen
'*'oning opgesloten. Jacqueline beefde rran ontroering. Ze had afkeer van haar
t1aad. Ze voelde, dat ze valsch gehandeld had.

- Ik ken geen ander middel, mompelde ze.

- l{ei, hei, ge haalt een grapje uit! riep de gevangene.

- Probeer eens of gij er uit kunt ! sprak Jacqueline.

- Dat behoet ik niet te prolreeren. De grendels zijn stevig en de deur
is rnet ijzer beslagen.

Nu had het meisje zekerheirl, clat de rrran haar niet kon hinderen. Toch
vroeg ze nog:

- Is er geen anclere uitgang '-r

- 
Neen ! Cij deedt me, rvaarlijk nog schrikken, maar hoe zult ge wel

van de dege'lijkheid mijner kelders overtuiqd zijn. Doe vlug cle deur open !

- Mijnheer ge moet daar ecnigen tijd blijven, verzekerde Jacqueline.

- Maar waarOm ?

- Ik ga Adelida in vrijheid stellen...

- O, gij hebt mij beclrogerr ! Gij zijt niet, n'ie ge beweert !...

- 
Ik ben de dochter van Antonius. Ge hebt me zelT herkend.

- Maar uw handehvijze...

- Ik kan niet clulden, ciat die jonkvrouvv orii mij opgeslû'ten zit. En daar-
onr iren ik gekomen en gebruikte tJeze list. O, rrerge'ef het rnij !

- Maar is clat nu ernsti' ricp cle rnan.

- Ja. ..

- 
Uw vacler zal rvoedend ziin. Bedenk toch, jonkviourv. dat ik nret mijn

leven borg sta voor jonkvrouw Prijcke i

- 
Ik zal zelf alles aan vader rne'ecleelen. Ik weet het, dat ik zijn too'rn

rnoet trotsecrcn. &laar rnijn gerveten clwingt me alclus te handelen !

- 
Wc'es toch niet onverstanciig ! Ge weet, waarorn Aclelida Prijcke hier

zit. hoe ze bo,rg is rroor u I

- 
Dat neem ik niet aan ! I-let geicit hier geen krijgszaak, ntaar alleen

rnijn lot. Eri ik heb het recht het onschulcliu rneisje te bevrijden.

- 
Zoa zou rle schout van \''eurne niet handelen ! O, als hij u eens in

hantlrrt kriigt I

Dat is r.'oor zijn rekening ! Ik kan een onr:echtvaarciigheid niet goed
ketrren.

-- Jonkvrouur,,,ik srneek Lr, vocr tlat onzinnig plan niet uit... Tevens
lcrraadt ge rnijn htris I

- 
ûe hunt i'lucirten... De rneeste onzer bondgenooten zijrr ciakloos...

Mijnheer, ik laat me nu van tnij n voolnemen niet rtleer afbrengen ! Ik had
geen rust zoolang jonkvrouw Prijcke oi:gesloten bleeT... Straks zal ik aan de
vrouw, die hier komt zeggen, dat zij u ttit den kelder ttroet laten.

- 
Ik bezweer u, konr toch tot andere geclachteir I riep cle bedrogen

rnan ûp wanhopigen toon. Gij lverkt tegen uw eigen veiligheid en tegen de

belangc'n van uw vader ! ûe rveet niet, wat ge cloet.

- 
Ik handel naar gerveten ! verzekerde Jacciueline llogrnaals. O, vergeel

nre, dat ik Lr misleldcle... tnaar ik zag geetr ander rnidc'lel. En ik zal mijn vader
meedeelen, dat ik allecn veranturoor"delijk ben vocr Aclelicla's o'ntsnapping.
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Mijn vader is rechtvaardig en zal u niet misdoen ! De vrouw laat er u straks
uit. Ik ga nu...

Isegrims dochter keerde naar boven terug. Ze moest even tegen den muur
rusten. Haar optreclen had ontzaglijk veel van haar zenuwen geeischt.

- Ia, vader zal boos zijn en Godweet, hoe noode ik hem bed,roef, mom-
pelde ze. Maar ik handel nu rechtvaardig.

Ze overdacht rvat er nu te cloen was. Ze moest Adelida de gelegenheid
ontnenren fe Hondschoote zelf haar lotgevallen te verhalen, want zulks zou
voor den bewoner van het huis noodlottig kunnen zijn.

- Jonkvrour,vPrijcke dient mij te vergezellen, tot de vrouw hier is en den
armen gevangene vrij heeÏt gelaten, sprak Jacqueline bij zich zelve. Dan kan
hij voor zijn veiligheid zorgen. Ik moet clus wachten tot zes uur. F.n eer deel
ik nog niets aan Adelida mee.

Die tijtt viel'haar lang. Ze hoorr{e nu en dan het geroep van haar gevân-
gene beneden.

Eindelijk begal ze zich naar b<-rven. Ze schoof de grendels van, d,e deur
en kwam, bij jonkvrouw Prijcke.

-- O, Goddank, ge zijt daar weer ! riep deze uit.

- Ik beloofde het u immers...

- En kent ge nu een middel ?

-- ja... Ge zijt reerls vrij , als ge rne belooft, te handelen naar hetgeen
ik u zeg..

- - ln alles I

-- We zullen samen het huis verlaten...

- Maar die rnan.

- Hij kan ons njet hinderen. Ik heb herr zelT opgesloten...

- O, is het vraar ? F{oe zal ik u ooit clanken ! En wanneer gaan we ?
-,- Ge belooit me te doen, wat ik v zeg.
-- Ja... En ik zal ook aan rlen soldaat denken. 0, wanneer gaan we ?

- Nu... F{ebt gij geen mantel...

- ]rJgsn, doch wat geeTt het ? Ik kan dien te Hondschoote wel krijgen.

- We treden het stedeke niet binnen... Ge hebt rne belootd gehoûrzaa,m
te zijn. Zweer het mij !

"-- Welnu, ik zrveer het ! hernam Adelida gewillig.

- Bij uu' zielezalieheid ?

- la.
-- God hoort ulv eed ! Ik wil niet. dat sommige mensch,en nu boeten

voor mijn hulp u bewezen. Zweer me ûok, dat ge het huis niet zult wiizen,
\,vaar ge gevanger hebt gezeten.

- Ik zweer het.

- Ook Lrij uw zielezaligheid !

-Ja!
Jacqueline kee,k de kamer rond, maar bemerkte niets, dat haa'r bescherme-

linge tegen het gnre weder zou beschutten.

- Laat ons naar beneden gaan ! hernâm ze.

-- O, mijn God, is het dan toch waar ! stamelde Adelida. Zalikvrij zijn ?

- Ja... Vdg me I

Samen daald.en ze cle trap af. In de gang hingen jassen van den huis-
eigenaar. Jacqueline nam er een en reikte die de jonkvrouw toe.
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-Trek 
die aan, ried ze. Het is streng winter.

- En gaan we nu waarlijk ? vroeg Adelida, bevend van spanning.

- _1a...
Ze verlieten het huis... Jacqueline liei de voorcleur op een kier staan,

opdat skaks de vrouw zou kunnen binnen treden.

- Waar is nu de wEg naar Veurne ? vroeg ionkvrouw Prijcke'
- Korn mec ..

Het was nu do,nker geworclen, maar zacht glanscle het sterrenlicht..' De
nreisjes gingen hand aan hand... Jacqueline bedacht dat zii Adelida toch niet
onbarmhartig de eenzame baan kon opzenden, waar er allerlei soldaten en

gespuis roncizwcrven kon. Ze wees haar op clat gevaar.

- Ik weet. clat ik clicht bij Hondschoote tlen, sprak cle dochter van den

Veurnschen schouf.Daar heb ik kennissen wonen. clie me opnemen en vàder
verwittigen zullen.

- En het gerecht naar den man zullen zenden, met wien ik bevriend
ben al heb ik hem nu leed rnoeten doen !

Ik heb u iirmers gezworen, mijn gevangenis niet aan te duiden...

- Gij znlt uw eed houden ?
__- Natuurlijk I Legde ik hem niet af op mijn zielezaligheid ?

-- Blijf even achter deze boschage staan, ik keer cladelijk te,rug'

-- Ge blijff toch niet iang weg ?

-- Neen... Ge hebt ook gezworen mij te zullen gehoorzamen ! Dus
doet ge, wat ik z,eg en wacht ge op mij !

-Ja!
Jacqueline keerde naar de woning terug. Voorzichtig sloop ze nader. De

voorcleur \,vas nu dicht. Dus mo,est de vrouw reeds gekomen zijn.
-- Ik wil toch zekerheid, dat onze bondgenoot uit den kelder bewijd

is, dacht het rneisje.
Vastberaden klopte 2e...
-- Wie is daar ? vroeg men van binnen...
- - Doc open...

- Wie ziit ge ?

- Is uw meester daar? zeg tlat het Antonia is...
Zoû was. immcrrs haar schuilnaam. Even iater iverd de deur geopend. De

cigenaar stond daar.

- t)ngelukkige, wat hebt gij geclaan ? fluisterde hij. De jonkvrouw is
verdwenen.... Konr binnen ! We moeten nu maatregelen bespreken tot onze
veiligheid.

-Verlaat 
dit huis ! sprak Jacqueline haastig" Nog is er geen gevaâr,

maar het kan kornen.
Vast rekende ze niet op Adelida's eed.
'_- Bekommer u niet om mij ! hernam 2e...
En snel verdrveen ze. Ze liep terug naar de boschage en tr.of er Adelida

nog aan.

- God zij dank, ge zijt daar ! zei het meisje. O, ik vrees nog altijd,
dat ik weer aangehouden zal worden.

- Neen... Ca nu naar Hondschoote... en denk aan uw eeden !

-- Waarom rnag ik niet weten, wie ge zijt. Mijn ouders zouclen s zoo
dankbaar wezen...
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- Nu biijf ik onbekencl. Later zien 'uve elkander rnisschien terug. Vaar-
wel... Ge ziet van hier de lichten cler poort. Ga er vlug heen... Zorg voor den
veroordeelden soldaat !

Jacqueline verwijderde zich. Ze wilcle nog naar Winoxbergen... Ze ge-
voelde zich reeds afgemat, want ze hacl heden veel van haar krachten gevergd...

- Toch moet ik van avond nog bij baron van Wimpele zijn. sprak ze
tot zich zelve. Ik zal tle vaart volgen laugs de hoeve...

Ze betrad r,r,at verder het ijs. O, wat rvoog de rnoeheid zwaaï op haar !...
En de gure wind beet zoo scherp..;

- Laat ik moedig ziin ! rnonrpelde het nreisje. Ik ben inrnrers een tlochter
van Isegrim...

- Ju, ze wilde zich kloek houden, voor clen nog verren tocht... Ze ver-
joeg haar vrees. Maar telkens bestorntde haar gedachte, dat zij de heks van
Nieuwpoort wasr op wie de rechters loerclen om haar te voeren naar piinbank
en brandstapel... O, als zij nu cens soldaten of schoutsknechten ontrnoette !

ONTSTELTENIS IN DE MOEREN.

Annette en.Klara, de dochters van clen heer van Loo, schout van Winox-
bergen, warell dur op de hoeve van boer Rijkaart in cie Moererr gebleven...

Annette's toestand was nog niet verbeterd. Ze rvilcie echter niet clat e,r

bij haar gewaakt zou worclen, Maar Rijkaart en ziin Bruno hadtlen naast het
bed der zieke een trveede gezet voo'r Klara. De zustcrs sliepen clus in rlczellcle
kamer. Annette lag clien nacht toch rustig. Klara sluirnerdc ook... Ze.u'as ver-
moeid door de reis in de sterke winterlucht.

Plots rverd ze wakker. Ze meende gerucht te hooren. Verschrikt richtte
ze zich op. Juist zag ze bij het schijnsel van lret olielarttpje, (lat oll rle tafel
brandde, een gedaante doo,r'de deur vluchten. Ze slaakte een gil... \\/as het
een dief, een inbreker. Ze schreeuwde om hulp.

Rijkaart en zijn vrouw hoorden haar geroep. l)e vroLttt,, ureeitcrttl. dat er
iets met Annette sche'elde, kwanr haastig aangeloopen.

- Wat is er ? v::oeg ze angstig.

- Er is hier een man gerveest, stamelcle Klara, e11 rlaar cle taTcl biikkend.
vervolgde 2e... Daar lag nrijn zilveren beurs... Ze is weg...

- Maar ge moet u vergissen !

- Ik heb hem zien vluchten... O, rreeu. ik nris niet... ik rl,errl wakker
door een gerucht...

- Hoe is dat rnogelijk ! hernam vrouw Rijkaart ontsteld en ze' uing het
aan haar echtgenoct meedeelen.

Rijkaart sprong uit bed, kleedde zich urat eir keek cleuren en ralrltrn na...
Deze waren gesloten en merl bernerkte geen inbraak. Toch hield Klara haar
bewering vol. En haar beurs bleek verchvenen. I)at v,,as tvel het bcr,vijs dat ze

niet akeiig gedrooind of de nachtmerrie gehacl had. De clochters Mathilde en

Emma, die op de voute sliepen 'uverden cloor al de geruchten ook lvakker en

luisterclen niet minder ontsteld toe.

- Dus ge hebt niet gedroornd,'/ vroeg de boer.

- O, neen... ik rverd r,r'akker en zag cle gestalte...
Rijkaart begaf zich naar den zolder. Op e'en kaniertje links lag Bruno
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rlrstig te slapen, in een vertrekje rechts snorkte Dolf. Hier was cius evenmin
iets buitengewoons te bespeuren.

De boer ging nog eens rond. Toen bernerkte hij toch wat hij in zijn ee,rste

haast niet gezien had, dat een vensterje van 't melkhuis openstorrcl. De cleur
tûsschen hét nr'elkhuis en clc keuken was niet gegrendeld gerveest. Dan moest
cle ciief langs daar binnengedrongen zijn. Zeker was hij van plan nreer te stelen,
niaar had het geroep van KIara hern op de vlucht gejaagd !

Rijkaart rakelde het vuur in den haarcl op; hij zou nu hier blijven zit-
ten om jonkvrouw van Loo gerust te stellen. De nacht verliep vercler kalni.

Al vroeg kwanren vader en zoon van Loo en de clokter, allen op schaatsen.
De geneesheer voncl Annettc niet erger; rnaar,le kranke moest toch te bed
blijven. Vacler van Loo rvas, zooals ure weten, schout te Winoxbe'rgen en dus
deelde Rijkaart hem den diefstal mee.

- Ik zal dailelijk opsporingen laten dcien, zei de ambtenaar. De zilver-
cn goucisrneden in't ronde uroeten gewaarschuwcl worden om den dief of den
heler aan te houden, als deze cle beurs te koop biedt. Er dient veiligheid in
de À4oeren te heerschen !

Bruno en Doll verl<laarclen niets vernornen ie hebben. Ze waren iu hun
slaap niet gestoord.

I)e schont claukte de hocvebern'oners voor itun vriendelijkheid. 's Narnid-
ciags zou ziin vrou,,v per koets konren, onr Annette te bezoeken, cleelde hij nree.

l)e schout en Adelbert bleven nog een wijlc bij de kranke.

- En 'nvat nieur"rs van Wouter van Dillen ? vrocgcle b.ler.
-- O. dat is een treurige zaak... Men is te Veurne van zijn schulcl over-

tuigci. En inder"claad zijn de brwiizen verplefterertd, antrvoordde de schout.
-- Toch kan alles op een inisrrersta.nrl berusten, sprak Adelbe'rt. Wie

lrreet hoe rnijnheel BeneCictus het onderzoek heeft geleid.
- -- Veel beter clan incn van henr zou r.'erwachtcn, hernaur ziin vader...

I-lij lieeft cloorzicl-.t betooncl en liet zich rriet nlet eer kluitie in't riet sturen.
Die geschieclenis van ltet parelsnoer is otili bezr,r,arend.

- - Wat is d:rt ? vroeg Rijkaai:t.
-- Wel op het Teest te Veurne, clat ntijn anibtegenoot Pliicke ter eere

i,'arr zijn clochter gai en rlat zoct treurig afliep, vcrloor jonkvrourt- van Rarnsdijk
een kostbaar parels'noer. De scl'rout i'an Locl otttclekte het eenigen tijd later
aan clen hals van Ro,za, liet nu \/cnnoorde rneisje. En die Roza cleelde herrr

mee, tlat zij het van Wo';ter van L')illen ten gesclienke had gekregen.
,- l)us had hij liet s4evonden cn hii gaf het aait de eigenares niet terug !

riep Rijkaart uit.

- Zoo is het... En jonker van Rooze getuigt dat Wouter een papier op-
raapte, toen jonkvrouw vau Rarnsdiik het kleinood miste'... Dus tuoet van
Dillen tevens het snoer opgenornen hebben.' 

- Jonker van Rooze is in elk geval een rechtschapen rnensch, clie geen
onware getuigenis zou afleggen ! beweerde de landbourver.

O, in deze zaak lteeht hij rreel riddertijkheid betoond. vervolgde de
heer van Loo. Dank aarl hem heett Benedictus die kwestie .stil geho,uden
tot clie moord volgde'. Ook cle andere bervijzen zijn geu'eldig.

De schout van Winoxbergen sornde ze op.

- Wat een slag ook voor die laurilie ! zei Rijkaart.

- Ja. Ze is er geheei cloor onteerd. Ik vernarn gisteravonci, dat vatler
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van Dillen reeds als schout te Nieuwpoort ontslagen werd. Ik heb veel mede*
lijden met hem. Hij is een voortreffelijk man, maar !a, zijn gezag is weg door
zoo'n gebeurtenis met zijn zoon. En dan zijn go,ede vrouw en kinderen! Ze
zullen allen tot armoede vervallen...

- De zo'on heeft dan een zware schuld op het geweten, sprak Rijkaart.

- Vreeselijk
Na nog wai gesproken te hebben, stonden vader en zoon op. De dokter

had nog andere bezoeken af te leggen en.was reeds heen.
Adelbert was weer treurig geworden. I-lij dacht aanLivina... O, zijn vader

zou nooit meer toestemmen in çen verloving... tenzij Wouters onschuld be-
ruezen werd.

Rijkaart deed de bezoekers uitgeleide en verzekerde nogmaals, dat
Annette hierr als een eigen dochter verpleegd zou worden

EEN NIEUWE ZIEKE.

Nog was de !;oer buiten, toen een meisje binnen trad, dat een kindeke
droeg en nog een lweede zusje meeleidde.

Men kende ze op de hoeve als bedelaars, doodarme lieden, die buiten de
Moeren tuvoortden.

- Màar ge moet u ailen beter beschulten, zei vrouw ltijkaart. lk zalhet
een en ander van kleeding bijeen zoeken...

-- Bazin, aan de vaart in het riet ligt een meisje dood, vertelde d,e oudste
cler kinderen.

- Wat zegt ge !

Ook de dochters luisterden ontstelcl.

- Ia, ik heb ze gezien, bevestigde de bedelares.
Moeder riep haar man. Ze zag de heeren van tr-oo juist weg schaatsen.

Ze verteldc aan Rijkaart, .,vat ze vernomen had. De boer haalde Bruno en
Dolf uit de schuur en begaf zich met hen naar cle plaats, door de kinderen
aangeduid.

-- Och Heere, een visschersdochter ! riep Rijkaart door innig rneclelijden

trewogen. Zeker van de koude gepakt.

- 
Zau ze wel c{ood zijn ! vroeg Bruno.

Hij betastte het gelaat, dat koud was als het ijs zelf.

- Ja, ik vrees het, hernam hij.
=- We zullen hàar toch naar huis brengen, zei Rijkaart. En gij Dolf,

schaats cens rond. De dokter mo'et nog in de buurt zijn.Vraag, dat hij dadelijk
komt.

Vader en zoon clroegen het slachtoffer naar de hoeve.

- Het is 't meisj'e, dat hier gisteren den weg naar Hondschoote heeft
gevraagd, beweerde vrouw Rijkaart-

Ook de anderen herkeuden ze nu...
-- Misschien leeft ze nog, zei Emma, de dochter. Laten we haar te bed

leggen met een warme kruik aan cle voeten"

- Ik vrees, dat ze heel den nacht in dat riet gelegen heeft, hernam de
boer. Maar ja, rve moeten alle middelen aanwenden om te zien, of er no,g
leven is.
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Moecjer" en dochters verztrrgden Jacqueline. rvant zij was het, die van
Vcflnocienis langs cle vaart cler Moeren naar Winoxbergen neerzonk.

En na eenigen tijd kwam cle boerin opgewonden uit de karner waar

Jacquelinc lag en zei :

-- Er is nog leven in het rneisje. Ze heett zich bewogen.

-- Gocidank.l Kwam de dokter nu nraar rap ! Ik heb Dolf uitgezonden
orn henr te zoekcr,

- Maar zij rs geen visschersdochter, heruam cle vrortw . Ze is vermomd,
want onder het grove goed draagt ze tijn linnen.

-- Wel, Adelbert-van Lootacht gisteren al, {at het meisje niet was,
waarvclor zc zich wilde uitgeven...

- Wie kan ze dan zijn?
Och, rnisschien een jonkvrouw clie op een rninnarijtje uiging.

- Och, konl !

- En \4/aarorn niet ! À{et al die lichtzinnige Spaansche officieren in de
buurt zou clat niet te verwonderen zijn.

Dolf , was gelukkig geweest. De knecht had den geneesheer vrij spoedig
ontdekt op een naburige hoeve, en bracht hem nu mee. De dokter onderzocht

Jacqueline en had veel hoop haar te redden.

- Zij rnort zeer taai zijn, onr nog duur zoo'n guren nacht te spartelen,
beweerde hij"

Eindelijk kwanr de zieke tot bewustzijn. Maar ze was geheel verdwaasd
en Lrlijkbaar te zwak orrr te spreken.

- Ondervraag haar niet, hernarn de dokter. Ze moet warm liggen en
rusien. Hei wordt hier zoo een gasthuis, vrouw Rijkaart.

-- Och. dc hoeve is groot. En ik ben dankbaar, dat we die arme jonk-
vrouw konden rec{rlen.

--- Een jonkvrouw ?

-- Wel, dat rnoet ze ziin, vvant ze draagt veel te iijn lijnwaacl voor een
gewone visschersdochter.

- l)ns was ze vermomd ?

Dat denk ik !

- Vergeet niet, dat heel wat arme rneisjes nu ook fijn linnen bezitten.
Als ze maar bevri::nd zijn met Spaansche srildaten, die tcrch stelen gelijk de
raven, al is het reeds lang rvapenstilstand...

- Ik geloof niet, dat onze patiente van die soort is. Ze heeft een fijn,
zacltt gelaat.

-- Nu dan vcrduikt ze wat anders I Laat ons haar nu maar eerst weer
op de been krijgen ! En dan zal ze haar geschiedenis wel moeten vertellen,
want we dienen dit geval aan den heer van Loo, onzen schout, te melden en
die zal er 't zijne van willen u'eten !

De dokter schreef eenige maatregelen voor, en vertrok. Bruno, de zoon,
had dit gesprek gehoord. Hij voelde medelijden met Jacqueline.

Bruno was en rechtschapen jonkman, en het hinderde hem steeds, dat de
Spanjaarden uit de 'vestingen in de omgeving, de Vlaamsche meisjes zoo
lastig kondenvallcn. Eens had hij zoo'n krijgsman een gat in 't hoofd geslagen,
omdat iie kerel zich onbehoorljk gedroeg jegens Bella Boudewjns. En Bella
was zljn verloofde.
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Sedert, kon cle jonknan de Spanjaarclen niet nreer iuchten.
- Wie weet heeft clie ionkvrourv niet nrilien vluchten voor ecu etf allrieren

brutalen oTficier ! zoo zei hij Lrij zich zell. I)an is het juist ancÏers tlan de
dokter vcronderstelt.'Bruno 

ciacht liever 't goede dan het krvatie i,,an zijn voik. Err het hinclerde
hem geweldig, dat de treeste schouten ziclt zoo cle gehoorzauie elienaars van
de hczettcrs hetocrrden.

Weinig vernoedde de ionge Rijkaart, hoe hij nog meer verbitterd op die
gerechtsdienaren zou worclen. . .

RESCI-IIJI,DIGD.

Naar den kant van Hcnclschoote op, ook nog iu de Moet.ttr, rvoonde op
eerr hoeve bij haar ouclers Bclla llorldewijns. Zij zou lret volgenrl iaar met
Bruno Rijkaart trouwen en \\râs dus zijn verloofcle.

L)c'n clag na clen cliefstal bij Rijkaart, krvailr een vreetntle lltan op cle

boerderij. Hij moest Bella cen pakje afgeven.
'- 't Is van llruno Rijka,art, zei hij. Een geschenk vool Li... I-lij heeft het

gisteren uit Veurnc nreegebracht.
De bode scheen haastig. Hrj vertelde geen bijzonrlerheden, r,,'as claar o1t

schaatsen en vloog over het ijs. Bij Boudeu'ijus kencle nrcn henr niet.
Isabella cleed nieu.,l'sgierig het pakje open. Bnrno verrasttc haal rvel ecns

rneer rnet een ges.henk. Uit het papier u:ikkelcle zc een uret zilver bewerkte
geltlbt'urs.

--- (-), inoecler; zie eens hoe pracittig ! riep ze opgetogen.
À4aar kiud I zei de bôerin. Zoo'n ireugeitasch... Die heeft veel geltl

gckost.

- 
Maar gaat ge claarnree clurtren uitgaan ? vlt'cq cen zuster. Alleen cie

voornalne dames clragen die !

- 
We zijn toch ook weig{js{.elcle lieileii, hernarr Beila. En zeker zal ik ze

ilragen en vanrnidciag al, als lve rlaar Ilondschoote gaan, op tantes leestdag.
De geldbeurs rverci lang ben,onclercl, ook door boer Bouclervijns. toen deze

rvat iater binnen tracl. En ja, 's narniclciags droeg Bella cle tasch aln haar
zijde, wanueer de Tamilie in de groote slede naar Hotrtlscltoote reed. Een
iante vierde haar naailriag en gaf een leestje. Bouclervijns en zijn gezin
stapten aan de kade uit. En vroolijk gingen ze rraar de rnarkt, waar tante
rvoonde. Irlcts bleeî eeu schoutsdienaar bij hen stil staan. Hij kqek scherp naar
de geldbeurs.

- Boudewijns, zei liij dan, hoe kontt uw clochter claaraan ?

-- Dat is een onbeschaamde vraag ! riep de boer krvaad. Denkt ge soms,
dat zc die t;sch gestt-rlert hccît ?

- 
Maar natuurliik niet. Ze za1 ze gekociit hel-iben, ntaar ik zou gaarne

rveten van wien. Er is vannacht zulk een beurs gestolen en cle clief zat natuur-
lijk trachten die te verkoopen.

-r Welnu, mijn dochter heett ze gekregen van Bruno ltijkaart.

-- Dat is vreemd I Juist in het huis van Rijkaart werd de tasch gestolen'
Ze behoorde aan ionkvrouur vai Loo r"rit Vy'ino.rbergen, clie claar logeert"
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D.: []ouder,r'i]nsen schrokkcn nu toch. Maar Brurto zou de beur-. lict tveg-
P'eitl,ilt(Jit hebben.

-- lk kan er niets aan ctoen. doch ge nroet eens nleegaan bij den schout,
her.rtalu tlc diender.

- Luister. hernam eic boer, ga nlaal voorop, ik kom dadelijk en zal de
beLrrs meebrengen, maa'r ik r,vil geen oploop in de siraat.

De lanrilie begaf zich eerst naar tante's huis. Bij Bella stoncl het schreien
nader dan het lacheu. Lïaar vacler ging dan nret cle beurs naar de wonin,g
van clen schout. I)cze arnbtenaar hoorcle, hoe een bode 's morgcns een geschenk
har-1 gebracht.

-- I)ie beurs is volgens de beschrijving, welke ik ontvangen heb, wel de
gestolene, zei de schout. En kijk in het zilver staan letters bewerkt K. V. L...
I(lara van Loo, c{e jonkvrourv aan wie ze behoort. O, de zaak is mij duidelijk.
Klala en,Ailnette vertoeven op de hoeve. Een clcr jonkvrouwen was gisteren
op .(l1r tochtie in cie arreslede. ziek geworden. Bruno heeft clie bcurs gezien.
I-lij r,onrl zc juist geschikt als een geschenl{ voor zijn verloofde, en nam ze
r,veq. Maar clat zal hcrrr zrvaar opbreken i

- Dus gij huuclt Bruno voor cen (lief ! i'icp Bouclewijns uit.

- Wie wegncenrt, w'at hem niet toebehoort, is een dieï, hé ? De beurs
blii{t hier. Gij kunt natuurlijk gaan. lk weet, wat rnij ie cloen staat.

f3oildewijns stond verslageu. I3runo een dicf, ncen, dat kon niet ! En
tocir... nrischierr lvas hij voor cle verleitling bezweken, toen hij de prachtige
beurs zag. Hoe klvanr hij cr anders aan ? Het was ouder de boeren geen
lilor1r zuike dure dingen te koopen.

'-- fJruno kan riat nict geclaau hebben ! hernanr hij.
-- O er gcbeuren tegenwoorclig rare clingen... Wie zou van Wouter van

liillen ooit kunnen denken hebllen, clat hij cen rnoortl zou plegen, en toch zit
hij el al voor opgesloten en zal hii o1.r't schavot terecht komen ! Gij hebt geen

sc{rr.rltl , gc zijt tcr goeder tr{rLlrnr en urv dochter ook, maar Bruno Rijkaart
za{ etn leelijke pijp rooken. De jongen heelt tocLt al geen te goeden naani-

- Wat zcgt ge I

- Wel, ik ben lang genoeg hulpschout geweest van den heer van Loo,
hicl Te Flondschoote, om rnijn volkie genoeg te kennen en Bruno Rijkaart,
laait nooit na, als hij in gezelschap is, orn op de Spanjaarden te schimpen.
Ze ziin toch ouze rneesters en we moeten hetr eerbiedigen.

- Bruno heett eens mijn clochter tegen een soldaat moeten verdedigen.

- 
Is dat een reden, om zoo brutaal te werk te gaan ? En kan hij niet

verdragen, dat een krijgsrnan eens een oogje trekt naar een jong meisje ?

Maar het baat niet, dat we redetlvisten. Ik zal den heer van Loo, onder wiens
gehiecl Rijkaart wù;nt, in kennis stellen met het gebeurde. Neen, ik vertrouw
'Br,uuo geen zier. Gisteravond hebben lve nog een rare geschiedenis gehad.
jonkvrouw Prijcke. de clochter van mijn ambtegenoot uit Veurne, kwam plots
bii kenniseu binnen.

- 
Is ze dan terecht ? vroeg Bouclervijns, toch verbaasd, ondanks zijn

eigen ontsteltenis.

- Ja. Ze zat hier in de buurt opgesloten. Een meisje heeft h4ar bevriid.
Wie. wil ze niet zsggen.

- 
Maar wat heeft llruno Rijkaart daarmee te maken ?
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- W"el, Adeiida Prijcke r,verd rveggeieicl ctt gevar.igerl gehouden. Die
vervloekte Isegrim heeft helpers, hier in de buurt... Dat kan niet anders.

- En gij mecnt. dat Bruno er een van is.

- We zullen dat onderzoeken. Ik zeg, tiat men hier oninogelijk het meisje
kan verbergen, zonder bijstand van lieden uit de ontgeving. En Bruno Rijkaart
preekt altijd oprorr aan... Wie weet staat hij niet in betrekking met Isegrim,
die voort'dnrend de Spanjaarden tergt en besteelt. Ëlii heeit orrlangs ureer
paarden gestolen van een Spaansch overste.

-- Mijnheer, gij beschuldigt Bruno vatt dingen, die hij nooit zou tioen.
Ik ken hem claarvoor te goed ! verzekerde Boudewijns.

- Ik wijs u op jonker van Dillen, om u te herinneren, hoe men zich in de
rrrenschen kan vergissen... En nu is't genoeg. Ik kan heel goetl zelï nrijn zaken
bedisselen.

Boer Boudewijns vertrok.

- Wat verbeeldt die gek zich allernaal. rirornpelde hij. Bruntr zou al hel-
pen om Adelida Prijcke te verbergen ! De schout is natuurlijk urge rt:st, omdat
de jonkvrouw hier bij Hondschoote opgesloten z.at en hij er uit:ts van bernerkt
heeft. En nu zoekt hij een zondebok, maar gelitkkig rvoont Bntno op hei
gebied van den heer van Loo en die is verstandiger.

't Was geen aangenaam feest bij tante. Boucleu.ijns vertclde. wat de
schout over cle beurs gezegd hacl, rnaar verzweeg cle andere beschuldiging.

Tante had het in al in geuren en kleuren verhaald, hoe jonkvrouu'Prijcke
gisteravond de woning binnentrad vau een der voornaamstc inwoners. Ze
was bevrijc{ door een meisje. Maar meer u.ilcie ze niet vertellcn. Ze had op
haar zielezaligheid moeten zweren te zwijgen, lvaar ze gezeten en wie haar
verlost had. Ze was toen nog in een koets, onder goecl geleide, naar Veurne
gereden.

- I)us rnoet clie vreeselijke Isegrirn hier helpers liel-lben ! nreencie ook
de tante.

Boudewijns dacht aan Bruno... Maar die zou zich uict tot zulk eerl

laagheid leenen.

- En niemartd heeft een vreeurcl rneisje gezien, zei tante, nu he.t gesprek
weer op cie dochter van clen Veurnschen schout was gel'allen.

Bella. Bruno's verloofde, zat stil te rveenen...

- Bruno is geen dief, hij zou nooit iets oneerlijks doen t zci zt felkens.- 
En ze bad in stilte dat God Bruno's onschuld bewijzen zotr.

De schout van Winoxbergen. clc vader van Klara, Annette en Aclel-
bert, zat nret zijn vrouw ell zoon in de kanrer. Moecler was zoo juist thuis ge-
komen uit de Moeren. Ze vertelde van haar bezoek, toen iertrand de schout
wilde spreken. Het was {ien schr-iutsdienaal uit Hontlschoote. tlii legdr dade-
lijk ele gclclbeurs voor clcu ambtenaar.

- 
TerLrg ! riep de heer van Loo. En is cle dief aangehouclett ?

-- Nog niet, rnaalol,c kennen hem. Hef is Biuno Rijkaart, uit tir Moeren...
-- Maar zijt ge gek ! schreeurvcle cle'schottt.
I)e clienaar vcrtelde nu, wat hij l.r,ist over hct gescheirk d;lt a*n Bella

Bor.idewij ns gebracht r.l'as.

- 
f3egrijpt gij er iets van ? vroeg cle schout.

- 
Ik geloof niet, dat Bruno een dief is, zei Adelbert.
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--- 't Is toch vreemd, sprak zijn moeder. Hij heeft gisteren de beurs ge-
zien. En ja, hij wilde er zijn verloofde misschien blijde mee maken.

- We staan voor een zonderling geval, hernam de oude heer van Loo.

-- Hier heb lk nog een brief van mijn meester, sprak de bocle uit Hond-
schoote.

De schout las het stuk en schudde nu en dan het hoofd. De inhoud moest
hem wel zeer bevreemden.

- Dus is het waar, dat jonhrrouw Prijcke bevrijd is ? vroes hij aan clcrr

bocle.

- Ja, heer !

-- ifo had het gerucht reeds gehoord, niaar hechtte er geen geloof aau.

- De jonkvrouw kwam in een mannenfrak gehuld, bij mijnheer Dierks
binnen, verhaalde rJe dienaar. Zii rverd geholpen door een meisje, clat daarna
verflween.

- En wie was dat ?

- Ze wist het niet. En ze wilde trouwens niets vertell en. Ze hacl ntoeten
zweren alles geheim te houden, ook waar.ze opgesloten was geweest. Mijn
rneester werd geroepen en heeft de joukvrouw ondervraagd, maar het hielp
niets. Ze weigerde iets te openbaren. Mijn rneester denkt dus, dat Isegrirn
ergens bij Hondschoote helpers moet hebben.

- Ja, dat schrijft hij mij. 't Is een vreemde zaak.

- En was jonkvrouw Prijcke ongedeerd ? vroeg mevrou'w van Loo.

- O, ia ! Ze zei, dat ze goed behandeld was geworclen. Dat meisie had
haar in vrijheid gesteld uit medelijden.

-- Zontlerling ! zij kende dus cie schuilplaats en moest er wel vrijen toe-
gâng heben. En men heeft geen spoor van haar gezien ?

Neen, heer !

- Heel geheimzinnig !

De heer van Loo gaf den bode een belooning.

-Zeg aan uw meester, clat ik morgen kom, sprak hij.
Dan stuurde hij hem heen.

- E,n weet ge wat de schout van Hondschoote nu clenkt ? vroeg hij aan
vrouw en zoon. Dat Bruno Rijkaart de helper is van Isegrim.

- Onzin ! riep Adelbert uit.
-- Men kan zich leelijk vergissen in cle menschen. Denk aan Wouter rrau

Dillen.
* Maar diens schuld is nog niet bewezen en alles kan op een rnisverstanrl

berusten, hernam Adelbert.

- Ge zegt dat, omdat gij nog altijd aan l.ivina denkt, en toch zult gij
haar moeten vergeten ! Ge dient dat zelf te begrijpen. En nu die geheinrzinnige
zaak... Mijn Hemel, vrouw ge hebt ons daar verteld, dat er bij Rijkaart een
vreemd meisje ziek ligt. Wie weet is zij niet de geheimzinnige bevrijdster van
Aclelida Prijcke. Ze werd gevonden in het riet. Daar kan ze van vermoeienis
neergevallen zijn. En de boerin heeft u verteld, dat ze vermomd was.

- Dat meende vrouw Rijkaart, omdat het meisje fijn ondergoecl clroeg...

- la, ja, en dat is goed geoordeeld... Zonderling, dat die vreelndelinge
juist bij de hoeve van Rijkaart gevonden werd ! Moest zij daar heen ? Wachtte
ze op Bnrno.
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-- Maar vackr toch ! riep Adell:ert uit. '\lsof lJruno in zulke geheirne
zaken gemengd zou zijn.

De veronderstelling van r'len schout te Hondschoote lijkt me zoo d',^"'aas

uiet. Ik moet tJruno scherp ondervragen. lk zal eerst, over die beurs llr.giunen.
Hei is vanavoncl te laat. lk zal morgen vroeg naar de Moeren gaan.

En 's anderdaags reed de heer van Loo heen. Zijn zoon vergezelcle hern.
De boer zag hen aan zijn erf de schaatsen afbinden. Hij kwarn cladelijk naar
buiien.

- De jonkvrouw heett een goeden nacht doorgebracht, zei hij. Ze is veel
beter. En nog geen nieuws van den diefstal, heer schout ?

-- lu, de tasch is terecht... ,

- En r,vie was de dief ?

- Dat weten \Me nog.niet. l,uister eens... het is een vreernde geschiede-
nis... Ik weet naturlijk, clat gij eerlijke menschen zijt. Àilaar ik moet u vertellen,
hoe de beurs ontdekt werd. Laat ik het hier doen !

En de schout cleelcie alles mee. Rijkaart ontstelde geweldig.

- Mijn brave, oprechte Bruno een ilief ! zei hij dan. 0, ncen, heer
schout !

- Ik geloot het ook niet... doch we clienen hem te ondervragen. Roep
hem eens hier !

Bruno hielp Doll aan 't clorschen. Hij verscheen en vernanr welk cen [rc-
schuldiging op hern rustte.

- tVlaar ciat alles is schanclelijk bedrog ! sprak hij verontlvaarcligd. Ik
Jieb geen geschenk aan Bella gestuurd. Ik heb niemand met zoo'n boodschap
helast ! Het is afschuwelijk, wat men tegen mij wil doen...

- Hebt gij vijanclen ? vroeg de schout.

- Dat weet ik niet ! O, rvat er een mensch kan overkornen ! Maar gij
gelooft toch niet, dat ik de beurs weggenomen heb...

- 
fr{9g11 I

- Laat ons in huis gaan, zei Rijkaart. We kunnen dat toch niet verborgen
lrouden !

Ze stapten binnen. Alleen Aclelbert bleeï achter, want plots had hij voor een
opening in cle schuur het gezicht van l)olf, den knecht bemerkt. En gisteren
had hij ;:l gezegd, dat dit gelaat hetn niet vreemd was. Plots ging hem een
licht op. Nu wist hij het, waar hij den jongen man nog ontmoet had ! Bij zijrr
r.ader... Die kerel was verleden jaar om diefstai veroordeeld geworden tot
eenige maanden gevangenisstraf.

Adelbert liep naar de schuur. Verschrikt keek Dolf heur aan.

- Gij hebt de beurs gestolen, zei de zoon van den schout bruusk.
De knecht verbleekte.
--' Hoe weet ge dat ? stotterde hij.
_. Beken t Cîj ireUt's nachts de'Éeurs uit cie kamer gehaalcl...

- Maar ik bezit ze niet meer...

- Gij hebt . ze aan Bella Boudewijns gebracht of laten brengen.
Waarom ?

---.= Welnu ja? ik nam de beurs weg. Ik had ze gezien, toen die julfeL
nlij een belooning gaf, omdat ik naar den dokter ging. 's Nachts ben ik van
den zolder gekomen. Ik zette het keukenvenster open, onr aan inbraak te
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